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Exemplární zlodìjna
Zatím nejvìtí pøípad skupinky profesionálních zlodìjù zveøejnila v minulých dnech znojemská policie. Hoi "od fochu"
kradli se stejnou samozøejmostí, jako kdy ptáci na ulici sbírají zrní, a tipování, co kde sezobnout, jim lo u beze strachu se
stejným klidem. Prostì jen vybírali, co se zdálo pouitelné a ve
velkém odnáeli do odzkouených bazarù.
/pokr. na str. 3/

Chcete pracovat? Kupte si druhé auto!
V minulém vydání ZRCADLA nae tiskárna otiskla inzerát,
ve kterém jsme nabídli nová pracovní místa. Tento krok
pùvodnì nastat nemìl, nebo jsme ji dopøedu mìli vytipované budoucí zamìstnance z øad brigádníkù. Dostat nabídku
k zamìstnání a zároveò chtít pracovat, jetì ale zdaleka nestaèí
k tomu, aby èlovìk do zamìstnání nastoupil. Naivnì jsem se
domníval, e ty ikovné a zapracované eny, které jenom èekají, kdy jim oznámím, e od toho a toho data se stávají øádnými
zamìstnanci tiskárny, radostnì pøikývnou a nastoupí
do pracovního pomìru. Chyba lávky! Nenastoupí. Nejsou
z Krumlova a autobusy èi jiné prostøedky hromadné dopravy
do vìtiny konèin okolí Moravského Krumlova prostì nejezdí
tak, jak by normálnì uvaující èlovìk pøedpokládal. V ty
konèiny jede poslední spoj v sedmnáct, v ony zase okolo
devatenácté, ap. Ale odpolední smìna pøece konèí v deset
veèer. A tak ti, kteøí trpìlivì èekali na svoji pøíleitost, budou
zase bez zamìstnání.
A ije západní civilizace. Zatímco se hrdì oháníme sociální podporou pro ty, kteøí pracovat nechtìjí, tak ti, kteøí pracovat chtìjí, mají pro zmìnu smùlu, protoe se do práce nemají
jak dostat. Prostì není na zajitìní vyhovujících spojù hromadné dopravy. Ale vzhlííme-li k západu: je pøece normální,
e taka a mamka z evropské unie mají kadý své auto a jezdí
do zamìstnání tak, jak potøebují. Tak to milí obèane dìlej
podobnì. Ale u se nìjak nemluví o tom, e u nás je prùmìrná
rodina s dìtmi ráda, kdy si dopøeje alespoò jeden vùz, se
kterým pak jednou za týden vyrazí na návtìvu k babièce,
protoe na víc prostì nemá. Vùz moná je, ale pohonných
hmot si nainec koupí pøece jen o nìco ménì, ne jeho protìjek v EU. A tak se v lepím pøípadì dostává onoho privilegia, jezdit do zamìstnání vlastním vozem pouze tátovi - je to
pøece ivitel rodiny. Ale máma - ena - má smùlu.
A tak chudý stát bude radìji tìm, kteøí by pracovat mohli
a chtìli, ale do práce se nemají jak dopravit, platit podporu.
Tak jsem zase o nìco lépe pochopil, co je to sociální politika
a proè platíme danì.
Paa

Jaderka mezi prvními

XX/Dukovany/ Jadernou elektrárnu v Dukovanech navtívil
v úterý 14. ledna éf spoleènosti WANO (Svìtová organizace
jaderných elektráren), japonec Maeda. Po prohlídce jednotlivých sekcí elektrárny na tiskové konferenci Maeda
vyjádøil obdiv nad velmi kvalitním zajitìním vech provozù
a kladnì ohodnotil i loòský výsledek bezproblémového chodu
elektrárny. Maeda novináøùm poskytl informace o celosvìtovém hodnocení jaderných elektráren a uvedl, e Dukovany
právem patøí mezi ty nejlepí, které tvoøí 15% z celkového
poètu atomových elektráren v celém svìtì.
/abé/
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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Senátor elezný se brání
XXDr. Vladimír elezný disponuje dùkazy, které prokazují, e vyetøování jeho kauz
neprobíhá korektnì a e policie ve své ádosti Senátu
zamlèela klíèové dùkazy
obsaené ve vyetøovacím
spise svìdèící jednoznaènì ve
prospìch Dr. V. elezného.
Obsah ádosti uvádí Senát
v omyl a manipuluje s fakty
v mùj neprospìch., zdùraznil
Dr. elezný.
XXPolicejní ádost zamlèela
zcela zásadní dùkazy, které ji
usvìdèují, e nesplnila zákonem stanovené podmínky pro
zahájení stíhání a na jejich
základì mìlo být podle
právních expertíz vyetøování
proti Dr. eleznému okamitì
zastaveno. Senátor elezný je
pøipraven zmínìné dùkazy
pøedloit Senátu.
XXSenátor elezný upozornil
na tyto skuteènosti, stejnì
jako na fakt, e ètyøi ze sedmi
kauz, o kterých hovoøí ádost
o jeho vydání, jsou mu neznámy a nikdy ohlednì nich
nebyl vyetøován ani k nim
nikdy nepodával vysvìtlení.
Poádal proto imunitní výbor
o pøimìøenou lhùtu, aby

právní zástupce mohl opìtovnì vstoupit do spisu a podklady shromádit. Èlenové
mandátového a imunitního
výboru vak rozhodli, ani si
nechali tyto dùkazy pøedloit.
Èlenové výboru si ulehèili
práci. Neádal jsem vak
o nic jiného, ne o korektní
a standardní pøístup, takový
jako mìli vichni kolegové,
jejich záleitost výbor projednával. Úkolem Senátu
v takových pøípadech pøeci je,
aby provedl etøení a vylouèil
monost, e vyetøování
senátora je manipulováno.,
prohlásil V. elezný.
XXDr. elezný oznámil, e
na jednání pléna Senátu pøedloí jedenáct dùkazù a faktù,
které ádost policie o jeho
vydání zamlèela. Jedná se
mimo jiné o naprosto zásadní
posudek, který si nechala
vypracovat sama policie
a který dokazuje, e hodnota
majetku Dr. elezného vdy
pøevyovala pohledávku CME.
Nemohla tak být vùbec splnìna zákonná podmínka trestnosti, tedy to, e dluník
sníil svùj majetek pod hodnotu dluné èástky. Tento

Senátor Dr. Vl. elezný

dùkaz mìl naopak podle expertù vést k okamitému zastavení stíhání Dr. elezného,
co dosud nebylo uèinìno.
XXJsem pøipraven po zveøejnìní dùkazù pøijmout jakékoli rozhodnutí Senátu. Jsem
vak pøesvìdèen, e pro záko-

nodárný sbor mìlo být alarmující, e jeden z jeho èlenù
a Senát jako celek se stali
pøedmìtem manipulace. Jako
obèan a souèasnì senátor
nemám jinou monost, ne
tyto skuteènosti veøejnì pojmenovat, uzavøel elezný.

Obaloba na vratkých základech
XXPolicie ÈR viní Dr.
elezného, e pøedstíral
neexistující závazek vùèi
lichtentejnské spoleènosti
Astrona Foundation a pouil
ho k zapoètení vùèi pohledávce spoleènosti CME.
XXÚdajnì byl veden snahou
pokodit vìøitele - CME.
Dr. elezný podepsal spoleènosti Astrona Foundation
smìnku, kterou nelze povaovat za platbu, tudí se nemùe
jednat o krácení vìøitele. Ke
smìnce byla pøiloena smlouva, která jasnì stanovuje, e
pohledávka vùèi spoleènosti
CME má prioritu pøed uplat-

s.r.o., Ivanèice
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PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
- zajitìní kompletních slueb: zamìøení na místì
 vypracování cenové nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- zastøeení z LEXANU  svìtlíky  støíky pøed vchody

- ètyøkomorové profily za cenu tøíkomorových
- prodej na splátky i s 0% navýením

ZIMNÍ SLEVY 15-30%
Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 546 451 297

mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

nìním této smìnky. Tato fakta
byla jasnì potvrzena vyetøováním v Lichtentejnsku.
Dr. elezný nechal návrh na
zapoètení pohledávek posoudit soudem. Ten jediný je
kompetentní k rozhodnutí
a právnímu posouzení. Policejní obvinìní tak precedenènì kriminalizuje tzv.
návrhovou èinnost obèana na
soudní posouzení.
XXDalím obvinìním jsou
celní a daòové úniky pøi
dovozu obrazù. V takzvané
kauze obrazù je Dr. elezný
vinìn z krácení danì a poplatkù. Obrazy, o které se

jedná, vak kupoval a dováel
do ÈR na své jméno galerista
Èechoamerièan G. Novotny.
XXJeho povinností bylo je
pøi dovozu øádnì proclít.
Kdy poté Dr. elezný od nìj
obrazy koupil, pokusil se jej
G. Novotny vydírat s tím, e
o vyhýbání se placení cla
vìdìl. Dr. elezný ve oznámil Policii ÈR a pøedal jí
vekeré podklady, na základì
kterých byl G. Novotny
zadren. Byl obvinìn z vydírání, nedovoleného ozbrojování a zpronevìr vùèi
dalím témìø padesáti sbìratelùm obrazù.

XXPo proputìní z vazby byl
G. Novotny po nìkolika
mìsících za podivných okolností v noci vyslechnut a jeho
výslech byl pouit ke sdìlení
obvinìní Dr. eleznému, a to
v ranních hodinách jetì
tého dne.
XXPøes obvinìní ze zpronevìry v èástce kolem padesáti milionù korun byl G.
Novotny vyetøován na svobodì. I kdy jeho cestovní pas
byl po celou dobu vyetøování
v drení èeských orgánù,
povedlo se mu opustit Èeskou
republiku a zøejmì vycestoval
do Spojených státù.

Alej topolù srazili døevorubci
XX/Moravský Krumlov/
XXZ navyklého pohledu na
Moravský Krumlov v minulých dnech definitivnì zmizela topolová alej lemující
silnici pod mìstem. Celkem
47 pøerostlých stromù lehlo
na zem pod motorovými pilami za pouhé dva dny a jejich
následné rozporcování zabralo døevorubcùm dalí dva
týdny usilovné práce. Profesionální døevorubci nemají
v ivotì mnoho pøíleitostí,
utkat se s tímto druhem
mìkkého, ale úporného a vláknitého døeva. Jeho skryté záludnosti zdolali bez nehod.
XXNa radikální zásah, jakým

vykácení celé aleje bezesporu
je, byl pøedem zpracovaný
posudek od Agentury ochrany
pøírody a krajiny. Zadávala ho
Správa majetku mìsta a odborníci se tak mohli vyslovit
k mnoha otázkám, které
takový viditelný zákrok vdy
provázejí. Jejich souhlasné
stanovisko bylo jistì velmi
dùkladnì zváeno. Pùvodním
impulsem k nastolení problematiky byly padající vìtve,
bezpeènost procházejících
obèanù i vozidel projídìjících po silnici. Jak prùzkum
na místì prokázal, byla velká
èást stromù uvnitø skuteènì
prohnilých. Nebylo moné

pøedem spolehlivì urèit, které
kmeny jsou ji ve velmi
nebezpeèném stadiu hniloby
a odliit je od dosud zdravých
stromù. Dalím argumentem
pro vykácení byl také vìk
stromù. Stáøí pøes padesát let
nedávalo velké nadìje do
budoucnosti.
XXNìkteøí odborníci tvrdí, e
se topol bìnì kácí ji ve
vìku od tøiceti do padesáti
rokù. Jeho pøirozený biologický vìk je podle stanovitì
a pùdních podmínek individuální, tak jako u kadé jiné
ivé bytosti, ale obvyklá
ivotnost je nìkde v tomto
popsaném rozpìtí. /pokr. str. 3/
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Osud PCO zpeèetí zastupitelé

XX/Ivanèice/ Pøíli mnoho manévrovacího prostoru nezùstává
ivanèickým zastupitelùm pøi rozhodování o dalím osudu pultu
centrální ochrany ve mìstì. Oddìlený byl z mnoha váných
dùvodù od provozu Mìstské policie. Vazby, vztahy a finanèní
toky z minulých let jsou pøedmìtem kontrolního etøení ze
strany nového vedení radnice. Rada pak po zváení situace
navrhuje privátní odprodej spoleènosti Kondor. Mìsto od ní
navíc poaduje dalí sluby vyboèující z okruhu pùsobnosti
Mìstské policie. Jak nám starosta øekl, jde napøíklad o odchyt
toulavých psù, k tomu provoz zpoplatnìného parkovitì a pøípadnou výpomoc mìstským stráníkùm pøi vìtích hromadných akcích ve mìstì. Prodej takzvaného Pécéóèka je pod
tlakem okolností u z minulého období. Radní pak mají rozhodnout, zda se této nepøíjemnosti odprodejem zbaví.
/PeJ/

Sluby i peníze mìsta slouèí

XX/Ivanèice/ Ke sjednocení a slouèení pohotovostních slueb
v celém regionu kolem ivanèické nemocnice smìøují dosavadní jednání samospráv. Sjednocením chtìjí zabránit situaci, kdy
by museli doplácet pøes padesát korun na kadého svého obyvatele roènì. K Ivanèicím se chce podle pøedbìných jednání
pøipojit celé Rosicko s okolními mìsty. Vznikl by ucelený
rajón s pomìrnì sluným podílem pøidìlených penìz.
Umonily by pak udrovat velmi kvalitní spoleènou pohotovostní slubu s moností potøebných výjezdù v celém okruhu
pùsobnosti. Jak nám øekli napøíklad starostové Oslavan a
Ivanèic, nechápou, proè se ze spádového obvodu celé øady
mìst a obcí zatím tomuto prakticky funkènímu systému brání
pouze Moravský Krumlov. Proè chce pøi sotva polovièním
pøídìlu penìz urputnì zachovat vlastní pohotovostní sluby se
svým vlastním rajónem pùsobnosti.
/PeJ/

Hodnì drahé rádio

Pokud se zlodìj rozhodne zmocnit nìjaké cizí vìci, nic
mu v tom nezabrání a jde pøes vechny pøekáky. I za cenu
toho, e svým jednání pokodí majetek èi zaøízení a zpùsobí tak majiteli mnohem vyí kodu, ne je hodnota
odcizené vìci.
Pøíkladem takového jednání je pøípad vloupání do osobního vozidla VW Golf v Oslavanech na ulici Letkovské.
Dosud nezjitìný zlodìj si umanul, e z vozidla odcizí
autorádio. Nejdøíve urazil zámky dveøí pøedních i zadních u
zavazadlového prostoru, pøièem pokodil lak. Zøejmì se
mu tímto zpùsobem do vozidla vniknout nepodaøilo. Proto
dále rozbil sklo u pøedních dveøí i sklo èelní. Z vozidla se
mu pak podaøilo odcizit "vysnìné" autorádio, ale jistì
netuil, e je jen polofunkèní. U autorádia toti nefungoval
pøehrávaè na CD. Majitel hodnotu autorádia vyèíslil na tisíc
korun. Ovem koda na vozidle je mnohonásobnì vyí.
Oprava si vyádá minimálnì tøicet tisíc korun.
/pol/

Poradenský servis u bìí

XX/Moravský Krumlov/ Pomoc hledajícím obèanùm, kteøí
se patnì orientují v rozmístìní nových kanceláøí státní správy
na krumlovské radnici, nabízí od minulého týdne informaèní
buòka v pøízemí. Tato základní navádìcí a orientaèní sluba
byla zøízená v prostoru vedle schoditì hned u hlavního
vchodu. Obsluhující pracovník zde mùe nabídnout informace
o tom KDE, ve kterých dveøích a KDO z pracovníkù pomùe
pøicházejícím adatelùm jejich problém vyøeit. Postupnì bude
mít k dispozici také prázdné formuláøe obvyklých ádostí. Na
nì tedy nebude nutné èekat ve frontách u dveøí jednotlivých
referátù. Obèané si je pak mohou v klidu vyplnit a pøipravit
tøeba i doma. Do èekacích chodeb pøijdou u s nachystaným
dokladem. Sluba by mìla usnadnit provoz úøadu a zmenit
nepotøebné èekání, sníit poèetnost návtìv kanceláøí.
/tr/
XXReakce na vysvìtlování
výsledkù komunálních voleb
a následkù povolebních ujednání v Ivanèicích. Pøeèetli jsme
si toho ji dost a zøejmì si
jetì poèteme.
XXIng. Erik Feith, první na
kandidátce Sdruení nezávislých kandidátù nám vem zdùvodnil, proè hlasovali jejich
zastupitelé s komunisty. Také
to vysvìtlil na ustavujícím
zasedání. Myslíme si, e nebylo tøeba si tolikrát mýt ruce.
Rozhodli se svobodnì a nikdo
je k tomu nenutil. Ing. Feith
vystupoval kriticky v pøedvolební kampani a jejich kandidátka mìla velké ambice.

Získáním tøí mandátù se vak
museli rozhodnout. Dalí nezávislí spoleènì s ODS nabídli
Ing. Feithovi spolupráci s tím,
e ho podpoøí na funkci starosty. Místostarostou navrhli
Ing. Sládka. Ostatní èleny
rady si mìlo Sdruení nezávislých s Ing. Feithem navrhnout a rozhodnout. V podstatì
tedy jediný z pìti radních byl
navrhován z pùvodního vedení
radnice. Podle naeho názoru lo
o korektní nabídku s cílem kontinuity komunální politiky.
XXZ dùvodù nesmiøitelnosti,
èi jiných, byla tato nabídka
Ing. Feithem /zøejmì i ostatními zastupiteli SNK/ celkem

Stavební paskvil snad koneènì zmizí
XX/Ivanèice/ Zatím nejblíe
ke koneènému vyøeení je
záleitost zøícené novostavby
na ivanèickém sídliti.
XXNeastná stavba zaèínala
v zimì roku 1995. Bylo
kolem ní od poèátku mnoho
nejasností, chamtivosti a podezøele propletených vztahù.
Vechny okolnosti nejsou
plnì objasnìny dodnes. Finální výsledek byl takový, e se
pøízemní patra budovy (odlévané betonem do pìnových
tvárnic) nedala prakticky
pouít. Na stavbì se zaèaly
øítit stropy, kolem ní se sesypaly mezilidské vztahy i financování. Obrovský prùvih
za nìkolik desítek milionù
korun zùstal a do výmìny
vedení radnice neøeitelný
a vìdomì zámìrnì neøeený.
XXLikvidaci zøíceniny u
v nejbliích dnech vidí zatím
s úsmìvem nový ivanèický
starosta Vojtìch Adam. Jak
nám øekl, jediným moným
zpùsobem je porozumìt si
vzájemnì s firmou Imos a
dojít k mimosoudnímu vyrovnání v podobì takzvané nulové varianty. V zájmu doøeení zablokovaného problému
by si tak obì strany místo
dosavadních sporù a soudù

o pravdu vyly vstøíc na polovinu cesty. První spoleèná
jednání podle starosty probíhala velmi nadìjnì. Øekl, e
si po praktické stránce porozumìli s vedením firmy ji po
deseti minutách. Také firma
se chce viditelného netìstí
plynoucího z døívìjích vztahù zbavit. Otázkou je snad u
jenom smluvní dopracování
zámìru a jeho schválení na

obou jednacích stranách. Ty
by si zapoèetly své závazky
do takové výe, v jaké se kryjí.
Firma by pak na své náklady
odstranila a zaskládkovala
nepouitelné torzo. Oèistila
by stavenitì a na základovou desku, která je kvalitní,
byla nákladná a je jediná
pouitelná. Tím by se mìstu
znovu otevøel prostor k jednání s ministerstvem financí

o státní dotaci váznoucí na
tomto díle. Dosavadní ostuda
mìsta by tak na sídliti
zmizela s nejmení monou
finanèní ztrátou. Obì strany
ji po tolika letech chtìjí
nalézt dùstojné øeení. Starosta vìøí, e je tak moné
odvrátit hrozbu tvrdých dopadù
do obecního rozpoètu. Na
betonových základech je
moné znovu stavìt.
/PeJ/

Mediální komise cenzurovat nebude

XX/Ivanèice/ Jednou z nejèastìji citovaných kritik na
téma vedení mìsta v minulých letech byla bezpochyby
mizivá a váznoucí informovanost obèanù o dìní v jejich
mìstì. Pøi hlubím zamylení
je jasné, e vùle informovat
nebyla to jediné, co na mìstském úøadì scházelo. I pøi
nejlepí snaze o komunikaci
toti chybìly úèinné kanály,
jak nejen prezentovat rozhodnutí a názory zvolených zastupitelù, ale jak také zpìtnì
získávat podnìty od obèanù.
XXNa zaèátku ledna byla
i z výe uvedených pøíèin
radou mìsta Ivanèic ustanovena tzv. mediální komise.
Pìtièlenný tým pod vedením
Julie Jánové si vzal za své
pøedevím plynulé a neustálé
zpracovávání informací úøadu
a obousmìrnou komunikaci
mezi jednotlivými odbory,
radními, zastupiteli i navenek
pro obèany mìsta.
XXV duchu této mylenky
budou také pøipravovány jed-

notlivé materiály pro zasedání
Zastupitelstva. Nejprve se budou projednávat ty problémy,
které se týkají nejvìtí èásti
obèanù a a naposledy otázky
týkající se vztahu jednotlivce
a mìsta. Program jednání
bude dostupný vem, kteøí
o nìj projeví zájem.
XXNìkteøí oponenti hovoøí
o tom, e èlenem mediální
komise by nemìl být èlen
Zastupitelstva. Já si naopak
myslím, e právì díky mému
mandátu dokáeme zpracovávat
informace ze Zastupitelstva
mnohem rychleji a dùkladnìji.
Komise bude i pro obèany
a aby mohla být skuteènì
funkèní, mìl by být pøedsedou èlovìk, který se støídavì
ocitá v obou tìchto rolích.
sdìluje nám iniciátorka návrhu pro vznik mediální komise
Julie Jánová.
XXKomunikaèní sí poèítá
s vyuitím vech dostupných
regionálních médií, s kabelovou televizí TIV Ivanèice,
pøepracovanými webovými

stránkami, veøejnými vývìskami i s regionálními periodiky, jakým je Zrcadlo.
XXKomise zamýlí nìkolikrát
roènì uspoøádat kromì veøejného fóra v kabelové televizi
i den otevøených dveøí, kdy
by obèané mohli své názory
prezentovat pøímo na MìÚ.
Také bude zpracovávat podnìty vhozené do sbìrných
schránek, které budou obsahovat datum, plné jméno a
adresu pisatele s vlastnoruèním podpisem a adresátem.

tøikrát odmítnuta. Taková je
ale demokracie, není na co, a
ani si nechceme stìovat.
XXPokraèování bylo následující: Nadpolovièní vìtina
Zastupitelstva zvolila kromì
starosty, místostarosty a zbytku

tická vìtina mnohé nedomyslela. I minulé - patné vedení
mìsta tyto funkce nabízelo
opozièním zastupitelùm. Tato
praxe je zaitá i na vyích
úrovních samosprávy. Má to
jednoduchý dùvod - je lépe se

Kulturní a informaèní centrum
do Muzea Alfonse Muchy.
Nastìhování v lednu je krajnì
nevhodné, protoe masivní
a promrzlé zdivo se prohøeje
zhruba a za tøi mìsíce.
O tom, e se bude uvolòovat
vlhkost, která se nebude vyvìtrávat u ani nemluvì. Budova bude mít jistì nìjaké
provozní náklady. Rozpoètové
opatøení, kterým by se navýil
rozpoèet mìsta, vak pøedloeno nebylo. Finanèní ani
kontrolní výbor se k tomu
nevyjádøil. Výsledek ? Minimálnì 500.000 Kè zbyteènì
vynaloeno kvùli pøestìhování
tøech pracovníkù KIC a èty-

Spoleèné dílo se daøí ?
radních také pøedsedu finanèního a kontrolního výboru.
Orgány stìejního významu,
které mají kontrolovat práci a
èinnost mìsta, úøadu, rady,
zastupitelstva. Jsme pøesvìdèeni, e tento krok u míøil
dále ne mìl, a e demokra-

nechat kontrolovat opozicí,
pak mají kontrolní mechanismy tu správnou funkci. Ne vak
v ivanèickém Zastupitelstvu.
XXDalo se o tom pøesvìdèit
ji na minulém zasedání Zastupitelstva. Mimo jiné jsme se
mohli dozvìdìt, e se stìhuje

XXMediální komise a její
práce by mìla být uzlem, pøes
který budou obousmìrnì
proudit informace. Má slouit
jak obèanùm, tak mìstské
radì a Zastupitelstvu k lepí
spolupráci. Práce komise nemá
slouit pouze k zprùhlednìní
výkonu politicko-správních
orgánù mìsta, ale také ke
zviditelnìní veho, co èiní
mìsto zajímavým, co mùe
nabídnout tìm, kteøí sem
zavítají za sportem, zábavou
a kulturou.
/mape/

Kanèí gulá zdarma

V noci z 8. na 9. ledna se pytlaèilo v ivanèickém obvodu poblí Moravského Krumlova. Pracovník Lesù nalezl
v oplocené kanèí oboøe u jednoho z krmelcù krevní stopu
a zjistil, e jim chybí jeden kus èerné zvìøe. Dalím
etøením se zjistilo, e neznámý pachatel zvíøe zastøelil
a pak ho táhl po lesní cestì a do sousedního katastru
Nových Bránic. Musel se pìknì zapotit, protoe zvíøe
musel pøetáhnout pøes dva pøelezy oplocené obory. O kus
dál ho naloil do pøistaveného vozidla a odjel. Lesùm
Èeské republiky zpùsobil kodu ve výi dvacet tisíc korun.
øech stráníkù MìP. S ohledem na tak patné - minulé hospodaøení se jistì mohlo
hledat levnìjí øeení. Dotaz
Ing. Sládka a prosba o zváení monosti stìhování v letních mìsících byla zodpovìzena v textu kabelové televize
- KIC je od 2. ledna 2003
pøemístìno do Muzea Alfonse
Muchy. Kontrolní mechanismy selhaly, hospodaøí se
s rozmarem, a to jetì neuplynulo sto dní ...
XXP.S. ... a v Muzeu Alfonse
Muchy je zima /samozøejmì,
e spolu s vlhkem jetì dlouho
bude/, take se bude pøitápìt.
10.1.2003 MS ODS Ivanèice
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Alej topolù srazili døevorubci
/dokonèení ze str. 1/
XXOdstranìní stromù provádìla nakonec místní organizace Mìstské lesy s.r.o. a jak
nám øekl také její polesný
Ing. Duan Utínek, jsou po
této práci rádi, e se obela
bez mimoøádných okolností.
Stromy vysoké kolem pìtadvaceti metrù se podaøilo
u silnice sloit bez dramatických okamikù. Pøi zajiování bezpeènosti a uzavírání
provozu asistovali stráníci
Mìstské policie. V nejbliím
moném termínu bude podél
silnice vysázená nová alej
z mladých stromkù. Podle
jeho zkueností by bylo ideální vytvoøit ji z poloodrostkù,
nebo odrostkù lípy, která má
ivotnost od sto padesáti do
dvou set rokù. Rozteè sazenic
tak bude pøi zakládání aleje
asi ètyøi metry. Na úsek
dlouhý kolem ètyø set metrù
by pak pøilo ke stovce mladých stromkù s poèáteèní
výkou asi jeden a pùl metru.
Lípa umoòuje lepí tvaro-

Foto: mape

Alej topolù napadená hnilobou

vání koruny, pro budoucí
údrbu stromù podél komunikace je to dost podstatné,
její døevo je ve srovnání
s køehkým topolem stabilnìjí. U dosavadních stromù
u docházelo velmi èasto

k vylamování velkých vìtví
ohroujících pak provoz na
samotné silnici.
XXJak nám dopøesnil ing.
Utinek, u mìkkých døev listnáèù, jako je topol, pokraèuje
zkáza kmene mnohem rychle-

ji. Døevní hmota z poraených
neprohnilých kmenù se dá
úèelnì vyuít. Pro své specifické vlastnosti ji brávali
tøeba ke zhotovování palet
a topol se pouíval také na
výrobu bìných rakví. /PeJ/

Bazary zásobovali ve velkém
/pokr. ze str.1/
XXJak kriminalisté uvedli,
z dohledaných pøípadù vyplývá zatím gigantická koda na
ukradeném zboí ke tøem milionùm korun a za pokozená
zaøízení dalí asi ètvrt milionu.
Celkem pìtadvacet shromádìných pøípadù na jejich
konto je také úctyhodným
èíslem a snad nikdo, kromì
nich samotných, nemùe spolehlivì odsouhlasit, e v souboru nechybìjí lupy z jiných
policejních okresních obvodù.
Také tyto pøípady se v uvedeném seznamu sporadicky
objevily. Napøíklad celý ukradený trezor i s penìzi byl jimi
dovezený z Harachova a
z okresu Semily. Stihli to za
noc a ráno si jetì hlídkou
nechali odkontrolovat alibi.
Zdá se vám to také neuvìøitelné? Dvojice a trojice pachatelù u nedojela do finále
vyetøování kompletní. Jeden
z nich byl pravomocnì mezi
tím odsouzen za úplnì jiný
delikt, tedy sedí a jeho dalí
stíhání pro obyèejnou zlodìjinu ztrácí smysl. Brali

cokoliv a vlezli kamkoliv.
Vybírali si i obecní úøady,
obchody, provozovny, byty i
rozestavené honosnìjí novostavby. Odváeli tøeba balíky
pracích prákù, plynové kotle
stejnì jako ampony, elektrické náøadí, elektroniku
a ve, co mohli nìkde nabídnout tøeba i za desetiprocentní
cenu. Alarmy likvidovali
celkem primitivním zpùsobem. Høeili na naprostou
neteènost okolí. Kdy jim
zaèal nìkde lup houkat,
hodinku se schovali a pokud
nikdo nedobìhnul, bez odporu s klidem svùj náklad
vybrali. Mìli to vlastnì u
jakoby své pohodové zamìstnání. Zadrený byl jenom
velmi nepatrný zlomeèek
vìcí, ve se hned podaøilo
uplatnit pøímou cestou.
Solidnìjí výsledek nepøineslo ani prohledávání bazarù.
Nala se napøíklad v nich
neprodaná rohová vana z
novostavby a k ní znovu neuvìøitelnì samozøejmý pøíbìh.
Kdy hoi zjistili, e ji z toho
domu neunesou, pohodovì si

doli pro vozík a na nìm vanu
pøece normálnì do blízkého
bazaru odvezli.
XXPolicie pøípady velmi dlouho pracnì a úmornì dohledávala, a se z osmi skutkù
nìkde na poèátku vyetøování
dopracovala po nepøedstavitelném úsilí k uvedeným
pìtadvaceti. Za daných podmínek je to skuteènì úspìch
jejich mravenèí práce. Jde
o srovnávání pøiøazování
a vyluèování pøípadù, které
spolu souvisejí, nebo naopak
nesouvisejí. Devadesát procent zjitìných objektù bylo
z celého znojemského regionu, dalí z bøeclavského
a hodonínského. Trojlístek
zlodìjù ve vìku od tøiceti
do ètyøiceti let byl pùvodem
také z rùzných míst republiky.
Je vidìt, e i tady spoleèné
zájmy lidi sdruují.
XXKromì zlodìjèiny se u nich
naly i jedny falené doklady,
jinak nic mimoøádného. Ze
zbývající dvojice byl jeden
hned vzat do vazby a u dalího nebyly vazební dùvody
shledány. Nadìje, e by nìkdy
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zpùsobenou kodu zaplatili, je
také témìø nulová. Jak se
s hoøkým úsmìvem zdá, nic
jiného neumìli a k vydìlání
takové sumy by pøi svém
dosavadním zpùsobu shánìní
penìz museli znovu nakrást
pìti a desetinásobek. Taková
mùe být cena za promìnu
kradeného zboí na hotové
peníze. Policie tentokrát
odvedla perfektní práci a jak
pøiznávají, byl to pro nì pøípad roku 2002, který tady
rozsahem ani pøed tím nemìli.
XXV opaèném koutì se ocitá
potmì nevímavost, nezájem
a lhostejnost lidí. Vdy mezi
vidícími a slyícími lidmi by
bez jejich neteènosti nemohli
popsané povolání tak dlouho
a v takovém rozsahu provozovat.
XXNejede právì kolem vás
tøeba také dvojkolák se sousedovic vanou plnou zabalených amponù ?
/PeJ/

Kdo má poctivou popelnici?
XX/Ivanèice/ Tak se nám rýsuje nespravedlnost. Nìkdo by
mìl platit více a nìkdo ménì za odvoz komunálního odpadu.
Na sídlitích se v loòském roce zavedl stejný reim svozu jako
v ostatních èástech mìsta. Odborné útvary úøadu mìsta spoèetly
a doporuèily na sídlitích nákup dalích nádob, nebo za stejné
peníze mìla být stejná úroveò slueb. Tak rozhodlo Zastupitelstvo.
XXPo zkuenostech z letních mìsícù 2002 se dohodl kombinovaný svoz. V letním období kadý týden /4 mìsíce/ a ve zbytku
roku jednou za ètrnáct dnù /8 mìsícù/. Celkem tedy 32 svozù.
Prùlomem v letoním roce má být svoz ve vyjmenovaných
lokalitách /zejména na sídlitích/ kadý týden, ve zbytku mìsta
výe popsaný kombinovaný. Potud snad správnì.
XXVelká diskuse se vak zvedla v Zastupitelstvu ohlednì ceny.
Kadotýdenní svoz po celý rok /52x/ má být jen o 90 Kè draí,
ne kombinovaný /32x/. Rozdíl dvaceti svozù není adekvátní
rozdílu devadesáti korunám. V pøípadì takovéto ceny je zøejmé,
e bude cena nevýhodná pro kombinovaný svoz, pøevánì tedy
v neprospìch majitelù rodinných domù.
XXArgument o rùzné cenì rùzných slueb od svozové firmy je
vágní. Dá se pøece vyøeit dodatkem ke smlouvì tak, aby
výsledná cena pro oba typy svozu byla srovnatelná - napø.
v pøepoètu na jeden svoz. Zcela jistì se dá situace vyøeit více
zpùsoby, ale nemìl by mít nikdo pocit, e doplácí na druhé.
14.1.2003 MS ODS Ivanèice

Zamìøí se na vzhled mìsta
XX/Oslavany/ V teple poprvé plynem vyhøívaných obydlí by
oslavantí u mìli zaèít pøemýlet o pohlednìjím zevnìjku
mìsta. Asi v tomto duchu vnímá pøítí zámìry radnice starosta
Vít Aldorf. Jak nám øekl, jejich minulé ètyøleté období bylo
výjimeèné stále jednou jedinou starostí o zajitìní dostupného
a klidného topení. Na ostatní vìci nezbyly pomalu mylenky
a málokdy na nì byl i èas vùbec pomyslet. Mìsto se zpozdilo
v úpravách komunikací, prostranství a v péèi o pohlednìjí
zevnìjek vùbec. V dalím období právì tuto èást èinnosti
chtìjí výraznìji posouvat dopøedu. ádnou obøí gigantickou
akci nechystají také pro nedostatek financí. Mnoho se dá zaèít
zlepovat od zdánlivých malièkostí pøes rekonstrukce chodníkù a èástí vozovek i odstranìní dlaebních kostek
v zamýleném prùtahu mìstem.
/tr/

Budou ho klepat a svìtit
XX/Miroslav/ Jarní zahájení výstavby na prùmyslové zónì
v Miroslavi se pøipravuje ji v tìchto dnech. Radnice tam chystá
slavnostní usazení základního kamene. Pøipravený je návrh
protokolu slavnosti a oèekává se zpìtné vyjádøení rakouských
partnerù z Korutan. Zazní obì státní hymny, sejdou se pøedstavitelé krajù z obou zemí, pøijedou významné osobnosti
a budou proneseny jistì zásadní projevy. Poklep na symbolický
základní kámen a jeho posvìcení jsou v tomto pøípadì vánou
prestiní záleitostí s mezinárodním obsazením. Z osmi výtvarných návrhù pravdìpodobnì zvítìzí tvar pøipomínající
svisle postavený krystal o výce pøes jeden metr. V nìm bude
usazena schránka s dokumenty, obsahujícími tento pro mìsto
významný krok, smìøující od poèátku také ke stabilnìjí
zamìstnanosti. Opracovaný naletìný kámen má na vnìjí
stranì nést znak mìsta a s ním letopoèet události. Definitivní
bøeznový termín slavnosti není zatím pevnì urèen.
/PeJ/

Ledy a na námìstí ?
XX/Ivanèice/ Prùchodnost
øíèních koryt nechává v souèasné dobì provìøovat ivanèická radnice. K tomu je
pøipojen celý soubor otázek,
které by se mohly ve mìstì
nepøíjemnì vynoøit ve chvílích, kdy by se vodní ivel
znásobil tak, jak jsme to
vidìli na jiných místech
opakovanì v minulém roce.
XXO spolupráci na tomto
zadání poádali novì zaèínající referát ivotního prostøedí. Jak nám vysvìtlil jeho
vedoucí ing. Halouzka, napøíklad øeka Jihlava nadzvedla v minulých desetiletích dno
svého koryta asi o pùl metru.
Zøízením pøehrad tudy pøestaly procházet jarní ledy,
které øeku prohlubovaly.
Prùtok se bìhem roku rozloil
postupným upoutìním z pøehrady a dno se zanáí pøirozeným zpùsobem. Ukazují to

napøíklad pilíøe na mostu. Pøi
íøce øeky kolem dvaceti
metrù jde na kadém bìném
metru u o deset kubíkù
profilu. Budou tedy jednat
s Povodím Moravy, zda tento
stav je opravdu dostaèující
alespoò pro stoleté vody.
XXK tomu øíká: Regulace je
z doby pøed tøi ètvrtì stoletím
a musíme si pokládat otázku,
jestli je jetì schopná zvládat
stoletou vodu. Mìsto se rozkládá na soutoku tøí øek a musíme se touto otázkou v irím
rozsahu zabývat døíve, ne se
stoleté vody doèkáme. Není
dùleité, e ji místní pamìtníci nepamatují. Lidé opravdu
ji procitají z pocitù, e se nic
takového pøihodit nemùe. Je
zapotøebí postupnì posbírat
data a doøeit protipovodòová
opatøení prùbìnì jako jeden
soubor. Musíme poèítat
s pøirozenou výjimkou nad-

mìrných sráek. Øíkává se
tomu blesková povodeò.
Ta mùe pøijít i do obcí, které
vùbec u ádné øeky neleí.
Známý je pøíklad Vysoèan na
Znojemsku, kde v obci
vysoko na kopci asi tøistamilimetrová prùtr neuvìøitelnì
zpustoila domy i silnice.
XXProto si budou muset protipovodòové plány pøipravit
také dalí obce. Je tøeba
vìdìt, kde se dovolám pro
potøebnou techniku a také
kudy by taková masa vody
vùbec z obce odtékala. Evakuaèní údaje musejí být k dispozici u pøedem. Napøíklad
v Ivanèicích by mohly nastat
problémy s prùchodností pod
eleznièní tratí i na dalích
místech. Je pak pro následné
kody velmi dùleité, s jakou
rychlostí mùe zaplavené území co nejdøíve opustit., konstatuje ing. Halouzka.
/tr/
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Poboèka v Krumlovì bude

XX/Moravský Krumlov/ Na pøedbìné rozdìlení své dosavadní
okresní pùsobnosti se pøipravuje také státní sloka veterinární
správy. Se zruenými okresy nesouvisí, má svou vlastní nezávislou
organizaèní strukturu, která území okresù kopírovala a v souèasné
dobì jejich promìna èeká na schválení nového zákona. Jedinou
zmìnou od nového roku pro nì bylo, e ji na okresním úøadì
nemohou vyvìovat své vyhláky. Budoucí Krajské veterinární
správy mají ji své koordinátory, s jejich postupným vytvoøením se
poèítá, ale smìrem k okresùm konkrétní zmìny z uvedeného dùvodu
jetì nenastaly. Nebylo dosud závaznì rozhodnuto.
XXMinulý týden servisní technik ve Znojmì - Pøímìticích ji
pøipravoval programové a informaèní vybavení budoucího
krumlovského poèítaèe. Souèasnì se od poèátku roku pøipravuje
na pùsobení v Krumlovì novì pøijatá pracovnice. Iniciativu
k zajitìní lepí dostupnosti slueb pøijalo dosavadní vedení
Okresní veterinární správy ve Znojmì. Jak nám na místì vysvìtlil
vedení zastupující MVDr. Jan Doèekal, postupují podle zákona
166/99Sb.. Ten mìl být vzhledem ke zmìnám státoprávního
uspoøádání novelizován. Zatím ale proel pouze prvním ètením.
Dalí postup byl pøeloen z prosince na leden, ale tam ho mùe
znovu zdret tøeba i program volby prezidenta, s pevným termínem
nelze spolehlivì poèítat. Není tedy hotovou platnou právní normou
a mohou v nìm na prùchodu schvalováním nastat i velmi podstatné zmìny. Vize pøedpokládá, e by se okresní centra pak zmìnila
na Inspektoráty veterinární správy. Jejich dalí rozèlenìní s ohledem na finanèní nároènost nemusí nutnì vzniknout. Dosud tedy
bìí ve v dosavadní celookresní pùsobnosti tak, jako minulé roky
pøed tím. Vechny pøedchozí úkony, jako jsou napøíklad prohlídky
a dozor, fungují bez pøeruení a beze zmìn. Problémy jsou ve
Znojmì víc personálního rázu, pro nemoc a úmrtí chybìjí tøi lidé.
XXMìstu Krumlovu ji v pøedstihu nabídli vytvoøení veterinární
úøadovny dostupné obèanùm ve vymezených termínech. Starosta
jim ochotnì pøislíbil pøidìlení místnosti v prostoru horního patra
nad potou. Na pøechodné období pøed úèinností zákona by tedy
pracovitì bìelo alespoò na dva dny v týdnu. Podaøilo se zajistit
tabulkové pracovní místo pro novou kolegyni. Byla pro Krumlov
pøijata a v souèasné dobì zkuební lhùty prochází zakolením
ve vech potøebných pracovitích okresní správy. Støedisko by tedy
mohlo v oèekávaném rozsahu pracovat asi od konce bøezna. Dosavadní pracovník slouící jako dozorový orgán na místních jatkách
by se rovnì stal souèástí tohoto pracovitì jako vedoucí. Ji dnes
mùe nìkteré úkony vyøizovat na delegovanou pravomoc, ale
s ohledem na podmínky není moné ho hromadnì navtìvovat
v areálu jiné firmy, jakou jatka jsou. Rozbìh úøadu je tedy pøipravovaný, ale zda bude mít kadý povìøený úøad v mìstì svého sídla
také veterinární inspektorát není dosud rozhodnuto.
/PeJ/

Chytøe rozeznali øády od neøádù
XX/Miroslav/ Dalí dva
zájemce o vyuití chátrajícího
zámku registruje radnice v Miroslavi. Rozhodování o osudu
historické stavby ale nebude
nijak rychlou záleitostí.
V souèasné dobì èekají, zda
bude jejich projekt poèítající
s asi 110 miliony korun
zaøazený do programu Fondu
záchrany architektonického
dìdictví. Tam by bylo moné
poèítat s desetiletým tokem
státních financí a památka
by byla z nejhorího venku.
K nim jsou pøipraveni vynaloit
moné maximum z obecního
rozpoètu tak, aby v nìm ale
zbylo na udrení základních
potøeb mìsta. Tedy na nutné
budování a obnovy mìstských
komunikací i dalí ivotnì
dùleité funkce infrastruktury.
XXObec získala zdevastovaný
renesanèní objekt do svého
vlastnictví po zemìdìlském
uèiliti v roce 1992. Radním
bylo od poèátku jasné, e
nemohou tak velké sousto rekonstrukce financovat z obecního rozpoètu. Anketa mezi
obèany jim dala mandát, aby
se pokusili najít seriózního
zájemce, který by budovu
dokázal opravit a pøípadnì
vyuívat buï sám, nebo ve
spolupráci s mìstem.
XXJak nám s úsmìvem pøidal
místostarosta Roman Volf,
zájemcù o zámek bylo hned
na zaèátku mnoho a také
s mnohými se pìknì zapotili.
Nìkteøí se jim pøili pøed-

stavit také jako pøísluníci
rùzných prestiních spoleèností, církevních øádù i lechty,
nebo humanitárních organizací.
XXTak napøíklad pøijelo podivné panstvo v nejnovìjím
modelu Mercedesu, kde jetì
neumìli ani zaøadit rychlost.
Pletli si jednièku se zpáteèkou.

Foto: mape

mavou minulost.
XXPo nìkolika spí estrádních, ale jinak nebezpeèných
zkuenostech, pomohli radnici odborníci z biskupství. Pro
pøísluníky øádù jim chytøe
pøipravili pøesné selektující
otázky. Jak øíká místostarosta,
ani na jednu z nich jim nedo-

nì byla i koda vynaloeného
èasu. Jak øíkají, jeden z nich
je pøiel oslnit také kilovým
zlatým øetìzem na krku.
XXZpìtnì to mùe vypadat
u jako legrace, ale ve skuteènosti bìí o riskantní situace. Mnohde i v okolí tito
chytráci uspìli a objekty do-

kázali tito lidé odpovìdìt,
proto se s nimi rychle rozeli.
Naopak to jen znovu povzbudilo ostraitost a pøineslo
neocenitelnou zkuenost, jak
pokud mono nenaletìt
naletìným podvodníkùm.
XXVedení radnice pak u i
odmítalo opakované schùzky.
U prokouknutých, kteøí jen
mávali tituly a milióny, to pro

sud marnì prodávají banky.
Miroslavtí radní pochybným
øádùm i neøádùm dokázali
èelit. Spolupracovat u chtìjí
jen s prùhledným zájemcem,
který se dá také snadno
a prokazatelnì provìøit.
Návtìvy podivných lechticù
pøeci jen nìèemu prospìly.
Miroslavtí se je nauèili lépe
rozeznat a vidìt.
/PeJ/

Prùèelí zámku v Miroslavi

Od vypùjèení vozu se to nestaèili nauèit. Nosili si ty
nejbombastiètìjí vizitky honosných titulù. Nìkdy zase
sázeli na úèinek spoleèné
fotografie s èleny nejvýznamnìjích evropských rodù. Pak
se radním podaøilo zjistit, e
spoleèníci, které jim pan
hrabì pøivezl, mìli za sebou
slunì øeèeno i velmi zají-

KUCHYÒSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okruní 394, tel.: 515 320 718
(bývalý areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

V

Kuchyòská linka EVA
 délka 280 cm
 barvy: svìtle edá, tmavý mramor
 cena: 8.900,- Kè

S

 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
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P
 PRACOVNÍ DESKY
E
R
 DØEZY: zn. FRANKE (SRN)
zn. REGINOX (Holandsko) CE

MONTÁ ZDARMA - PRODEJ NA SPLÁTKY
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Befacoal to stále vidí jinak Vìtinou jde o zdraví
Za redakci se kajícnì pøiznáváme:
XXJako nezávislé noviny se
mnohdy chováme velmi nepokornì ! Pro objektivnost
poskytovaných informací si
napøíklad neádáme objektivní stanovisko ministerstva
zemìdìlství k tomu, zda
smíme o vidlích napsat, e
jsou to vidle a nevoláme si ani
o potvrzení øediteli statku,
zda smíme tøeba o hnoji napsat, e nevoní. Stejnì odvázanì se chováme v mnoha
dalích viditelných pøípadech,
co nám snad, doufejme,
ètenáøi s radostí prominou.

Jak mnohdy vidíte, nepromíjejí nám to ale tak lehce majitelé dotyèných pøedmìtù,
nebo nositelé podobnì pøímoèaøe pojmenovaných událostí. Nechceme vás oidit o
docela pouèné ètení tohoto
ánru. Nebudeme si s nimi na
naich stránkách házet blátem. Tiskneme je s láskou,
rádi a dobrovolnì. Vdy jejich povahu, èasto i velmi
hrubé cítìní, úplnì nejlépe
poznáte podle vrhání jejich
vlastních slin a podle jejich
vlastnoruèních vyjádøení.

Vìc: Reakce na èlánek
Váení,

na kadé vysoké kole se studenti uèí etice. Ta
novináøská zahrnuje povinnost poskytovat pravdivé
a objektivní informace. Objektivita informace týkající se
urèitého subjektu mùe být zajitìna pouze moností
dotèeného subjektu se k ní vyjádøit. Po pøeètení èlánku
Zodpovìdnost na vlastní nebezpeèí?, který vyel v èísle 1
vaeho ètrnáctideníku pochybuji o etice jeho autora, nebo
v nìm píe o jezu, který je ve vlastnictví naí spoleènosti,
ani se nìkdo z nás mohl k èlánku vyjádøit.
Dovolte mi, uèinit objektivitì zadost a uvedené
nepravdy uvést na pravou míru. Jakoto vlastníci vodního
díla v Oslavanech jsem ze zákona è. 245/2001 Sb. o vodách
(tzv. vodní zákon) povinni manipulovat s ním tak, abychom
minimalizovali pøípadné kody zpùsobené zamrznutím
a následným vzedmutím hladiny øeky. Liteøe zákona
bychom dostáli pomìrnì jednoduchým zpùsobem, toti
zvednutím jezu, èím bychom zvýili prùtok korytem
a sníili monost zamrznutí øeky a následného pøelití se
tající pøívalové vody. Jene nic není tak jednoduché, jak se
na první pohled zdá, pokud si èlovìk uvìdomuje odpovìdnost vùèi vem, kterých se jeho èinnost mùe dotknout.
Rozhodnutím zvednout jez bychom sice splnili svou povinnost, ale zamrznutí øeky bychom stejnì nezabránili a navíc
bychom ohrozili chovné rybníky místního rybáøského
svazu. Proto jsme se zástupci místní organizace
Moravského rybáøského svazu dohodli, ostatnì stejnì jako
pøi loòských záplavách, na spolupráci, nebo jen oni vìdí
jak velký prùtok øeky je vhodný pro jejich chov. Rybáøi se
samozøejmì zavázali k odborné manipulaci s jezem nejen
v zájmu svých ryb, ale pøedevím v zájmu ochrany zdraví
a majetku obèanù mìsta.
Úèelovì napsaný èlánek mìl ve ètenáøi vyvolat
dojem, e nai spoleènosti je lhostejný nejen osud vlastního
majetku, ale e jsou jí lhostejné i pøípadné následky, které
by mohla zpùsobit velká voda. Ji pøi loòských záplavách
jsme dokázali, e opak je pravdou, nebo tehdy stejnì jako
nyní jsme komunikovali se vemi zainteresovanými
o nejvhodnìjím zpùsobu zajitìní manipulace s jezem
a také jsme ho zajistili.
S pozdravem Jiøí Biskup, jednatel spoleènosti
Souhlasíme s otitìním dopisu, pokud jej bez naeho souhlasu nijakým zpùsobem nezmìníte.

Foto: mape

Stanovisko povodòové komise zùstává
XX/Oslavany/ Jak nám k pøípadu øekl pøedseda povodòové
komise mìsta Oslavan a jeho starosta Vít Aldorf, jejich
stanovisko obsaené v písemném upozornìní Befacoalu
zùstává beze zmìny. Podle informací, které má k dispozici,
pronajal Befacoal oslavanský jez místní organizaci rybáøského
svazu se zpìtnou platností od poèátku ledna letoního roku.
Stalo se tak ovem a po poskytnutí informací k naemu pøedchozímu èlánku. Starostovi ani komisi u nepøísluí zkoumat
oprávnìnost postupu Befacoalu. Svými kroky sledují pouze
ochranu mìsta pøed kodami ze záplav. Rybáøùm vcelku
dùvìøují a dalí otázky musejí øeit jiné pøísluné orgány.

XX/Ivanèice/ Jak jsme ji pøedem správnì tuili, ádný hrázný
ani majitel zdre nebo splavu není pánem své nálady, jakou
hladinu vody si ve svém rozmaru udìlá a kdy jakou vodu nìkomu pustí, nebo ji nepustí. Pøesný reim konání mu krom mnoha
jiných detailù stanovuje takzvaný manipulaèní øád.
XXJak nám øekl vedoucí referátu ivotního prostøedí pøi
povìøeném mìstském úøadu v Ivanèicích ing. Halouzka, právì
shromaïují a provìøují údaje k oslavanskému elektrárenskému jezu. První zásadní otázkou je, kterému vlastníkovi jez
prokazatelnì opravdu patøí? Tato díla nejsou zahrnuta v katastru nemovitostí, ale v daném pøípadì budou nejprve vyadovat
právnì nezpochybnitelný pøevod jezu z vlastnictví bývalé elektrárny napøíklad Befacoalu. Druhým zásadním dokumentem
k nakládání s vodami je manipulaèní øád jezu. Bude rozhodující, na koho vlastnì zní, tedy komu byl schválený? Dalí
zkoumanou otázkou bude jeho platnost èasová, zda ji
nevyprela? Podle jeho vyjádøení je právì manipulaèní øád tím
zásadním dokumentem pro manipulaci s vodami. Tuto pravomoc není moné jednodue pøenést jen tak na nìkoho jiného,
kdo není v manipulaèním øádu uveden a navíc to udìlat jetì
bez jednání s vodoprávním orgánem. Dodal, e etøení pøípadu
je v poèátcích, pravdìpodobnì pøinese dalí navazující otázky.
Referát ivotního prostøedí chce prvoøadì v této vìci nastolit
soulad se zákonem, který je platný úplnì pro vechny.
/PeJ/

bílý krystal

pøijme pracovníka(-ci) na funkci:

správce
výpoèetních systémù
Znalost programování výhodou.
Informace podá ing. Èech
tel.: 515 300 313

email: ekonom.jednotamk@oknet.cz

Kriminalisté hledají svìdky

Orgán státní správy proetøuje

CUKR KRYSTAL

JEDNOTA, spotøební drustvo
Moravský Krumlov

XXK tìmto øádkùm mne vyprovokoval dobrý èlánek ing. Langa
o úrovni ÈD. Protoe i já jsem nucen pouívat stejných slueb
- natìstí ne dennì - pøipojuji své záitky.
XXJezdím prvním vlakem, vlastnì jen motorem. V Moravském
Krumlovì nastupuje dennì kolem dvanácti lidí. V Moravských
Bránicích èeká na volných deset míst dav padesáti cestujících.
Po zaplnìní sedadel zbytek vystupuje a usiluje o místo v napojeném vlaku z Oslavan. U od Bránic se tedy stojí. A to v Silùvkách èekají jetì nejménì ètyøi desítky lidí, bez nároku na místo.
O teplotì v tìchto vlacích pøi nastupování nikdy nevíte, v èem
budete sedìt: buï v bundì, nebo si sundáte i svetr. O dodrování jízdního øádu nemùe být øeè, sami zamìstnanci ÈD
øíkají, e je to velký seznam nesmyslù.
XXSamostatnou souèástí pøepravy do Brna za prací je doprava
na nádraí v Moravském Krumlovì. Od nového jízdního øádu
byly zrueny nìkteré spoje a tak, zvlátì o víkendech, se pìknì
projdeme. Spoj na nádraí zcela ignoruje vechny profese,
které pracují v nepøetritých provozech - pøevánì ve dvanáctihodinových smìnách! Nevím, co vedlo ke zruení tìchto
spojù, ale jistì s ním museli souhlasit zastupitelé tohoto mìsta.
Zkuste si nìkdy, dámy a pánové, ve 4 hodiny ráno, za teploty
-14 C° a na neoetøené silnici èi chodnících, procházku
na nádraí. Tøeba v poledne a za sluneèních paprskù. Uvidíte,
e to dá solidní porci námahy, po které musíme pracovat
do veèera. A jetì mít v sobì dostateèné síly na cestu do naich
domovù.
XXNevìøím, e hlavním dùvodem zruení spojù pro lidi, kteøí
to v práci vùbec nemají lehké - zdravotní sestry, eny ve slubách a chlapi od ÈD, byly jenom finance. Kadý jízdní øád se
pøece dá zmìnit. Zvlátì ve mìstì, jakým je Krumlov. Vdy
tìch, co budou nuceni jezdit, bude urèitì pøibývat. V regionu je
nulová ance získat práci.
Havran Petr

Dne 30. prosince 2002 byla pracovníky mlýnù Farina ve
Znojmì nalezena na stavidlech sedleovického splavu
mrtvola neznámého mue. V prùbìhu etøení byla zjitìna
jeho totonost. Jedná se o 28 letého M. V. z okresu Tøebíè.
Jde o osobu s kriminální minulostí. Naøízenou soudní
pitvou bylo zjitìno, e smrt mue byla zpùsobena cizí
osobou. Byla zjitìna poranìní na krku a ebrech.
K poslednímu výskytu osoby bylo zjitìno, e tento jel z
dosud neznámých dùvodù ji o mìsíc døíve, a to 24.
listopadu 2002 se svým známým do Znojma.
Policie ádá veøejnost o poskytnutí informací k pohybu
jmenovaného - dle foto, popøípadì k výskytu vozidla koda
Felicia kombi støíbrné barvy, rz 1B0 4982 a jeho osádky.
V pøípadì jakýchkoliv informací k osobì zavradìného
mue i výskytu vozidla podávejte tyto na tel.: 974 641 500
- i záznamník, pøípadnì na linku 158.

ÚVÌRY

50 kg balení + igelit. vloka
15,50 Kè vè. DPH za 1kg

od 5% a BEZ AKONTACE

Agroservis Holý Vémyslice
tel.: 515 323 451

TEL.: 723 110 363
607 949 608

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

OF JETMAR
Pionýrská 536, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 988
mobil: 728 249 328

Vá hostitel

Penzion PRINC
v centru Ivanèic

Vám a vaim obchodním partnerùm nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 apartmán
 restaurace, bar, salonek, vlastní parkovitì
Telefon: 546 452 630, Fax: 546 451 494
Mobil: 606 467 213

ZRCADLO

inzerce
v ZRCADLE
inzerce
s ODRAZEM
KONTAKTUJTE NÁS
NA TEL.: 608 252 541

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

6

MIROSLAV ZÙSTANE V jídelnì si oèipují své strávníky
OBNAENOU ENOU XX/Oslavany/ S jedním staXX/Miroslav/ Ji podle dávné legendy vzniklo jméno mìsta
podle eny a jejího jména Miroslava. Jak je uvedeno, podle
místní farní kroniky nechala vystavìt ji kolem roku 912 dcera
èeského vévody jménem Miroslava vodní gotickou tvrz na
skále uprostøed bain. Na tomto místì se dodnes zachovala
budova panského sídla, dneního miroslavského zámku.
Událost popisuje povìst o knìnì Miroslavì, po ní dostala
jméno osada. Tak se ze jména vsi psali jako páni z Miroslavi
i místní lechticové a do ètrnáctého století. V listinách je
jméno doloené 780 let a jeho nezapsaný pùvod pøesahuje
do prvního tisíciletí naeho letopoètu.
XXJak vypadala ona legendární knìna se dnes ji zcela urèitì
nedovíme. Dùleitým a jediným spolehlivým údajem zùstává,
e byla enou. S tak lechetnou mylenkou mohla být jistì
enou prozáøenou svìtlem, ráznou svým odhodláním, zrale

vebním nepoøádkem teplofikace kompletnì pøestavìli na
nové normy kolní kuchyni
v Oslavanech. Rozdìlení
místností, tedy jinde druhou
etapu, mají ji v pøedstihu
dokonèenou. Dalí novinka je
u zdánlivým nadstandartem,
ale ve mìstì vìøí, e jim pøinese nesmírné výhody v celém provozu jídelny.
XXVedení koly navrhovalo
vyvaøovat pro dìti volitelný
obìd v podobì nabídky dvou
jídel dennì. Radnice to vzala
za správnou mylenku hodnou podpoøení, ale spoleènì
nedokázali najít spolehlivì
fungující objednávací metodu.
Moné zmatky a výpadky pøi
tradièním zapisování do seitu by tuto mylenku asi za
velmi krátkou dobu dokázaly
poloit na lopatky. Znovu by
se pak zaèínalo po urèité dobì
jetì hùø. Prùchodný se tento
námìt stal a pøi návrhu
a seznámení s èipovým systémem evidence. Dìti tedy
dostanou od zaèátku bøezna
místo klasických stravenek
mikroèipy. Na venku vyvedeném terminálu si podle
jídelního lístku objedná, tedy

Ilustraèní foto redakce

namaèká své pøání na celý
týden, a tím mu vlastnì celá
evidence skonèila. U okénka
oznaèí èipovým pøívìskem
kontaktní místo, kuchaøce se
na displeji objeví objednaný
druh jídla, s tím i velikost
porce a celá záleitost je pøes
poèítaè opìt vyøízená. Rodièùm
se tak otevírá dalí zajímavý
prostor k novému poznání
stravovací dùkladnosti jejich
dìtí. Odpadnou jiné monosti

vyuívání penìz a zanedbávání jídel dìtmi. Ve je v poèítaèi spolehlivì dohledatelné
a na poádání pøipravené
informovat zvìdavé rodièe.
Systém mùe navíc fungovat
kreditním zpùsobem, jako
napøíklad volací kredity mobilù. Není nutné nosit pøesnì
napoèítanou èástku na kadý
jeden mìsíc. kolní jídelna
má podle sdìlení radnice
souèasnou produkci kolem

ètyø a pùl stovky obìdù, co
je ji ekonomicky zajímavý
objem. Funguje pro kolky
i pro dùchodce a lidi mimo
kolu. Zavedením popsané
novinky se tedy vechna evidence obrovsky zjednoduí
a zpøíjemní pro vechny. Prý
ta stotisícová investice navíc
stojí za tak kvalitní jednoduchou evidenci zlepující pohodu vech, náladu i mezilidské vztahy.
/PeJ/

Kanceláøe stráníkù zaujmou úøedníci
Foto: mape

èerstvou a nepochybnì produchovnìlou. Kdo nám pøesto
nevìøí, a si zkusí pøedstavit i tu nejkrásnìjí starou babièku,
jak hledá stavební parcelu pro panské sídlo svého budoucího
rodu (?). Vlastní výtvarnou vizi symbolu mìsta promítl skrze
svou ivou pøítelkyni a modelku akademický sochaø a místní
rodák dlouhodobì pøed tím ijící v zahranièí, pan Antonín
Krbálek. Dílo vìnoval milovanému mìstu Miroslavi a vytvoøil
model, podle kterého bude socha Miroslava odlita v bronzu
pøi ivotní velikosti. Na podstavci má dominovat vyvýenému
místu poblí svého zámku. Místní obèané a pøátelé mìsta
mohou po dalí dva roky v dobrovolné sbírce pøispívat
na uhrazení nákladù realizace celého díla. Nejnutnìjí náklady
na kompletní provedení jsou spoèítané na tøi sta tisíc korun,
z toho dvì tøetiny pohltí vyhotovení odlitku z bronzu. Sbírka
k tomuto úèelu je ji zaregistrována a probíhá od pondìlí
20. ledna. Úplnì první pøíleitostí, jak pøispìt skrze spoleèenskou akci, byl První Obèanský ples poøádaný s nepatrným
pøedstihem v pátek s osobní úèasti autora díla, výtvarníka
sochaøe Antonína Krbálka.
/tr/
Nápovìda: Vyhrnovati
sobor, alela,
soon, amo (rukávy)

Oklamat Ivanèický Váleèný
(hovor.)
malíø
pokøik

Pádová
otázka



Forma

Kolem

XX/Ivanèice/ Mìstský úøad
v Ivanèicích v souèasné dobì
zajiuje zøízení sídla pro odbor
správních èinností. Ten je povìøen vydáváním prakticky vech
nejèastìji ádaných dokladù
(osobní, cestovní, prùkazy
obèanské, øidièské, technické,
evidence motorových vozidel).
XXÈást úøedníkù pro Ivanèice,
jejich poèet díky reformì veøejné
správy oproti pøedcházejícímu
období vzrostl, dosud pùsobí
na detaovaných pracovitích
mimo mìsto. Prostor pro práci
tìchto zamìstnancù MìÚ by
mìl dle zámìru radnice vzniknout pøestavbou budovy na
ulici Petra Bezruèe, è.p. 4
(bývalé sídlo Mìstské policie,
mezi zahrádkami rodinných
domkù, bez pøístupové cesty
a bez vhodné plochy pro zøízení
parkovitì (to má nahradit stávající zeleò!). Pøedbìný odhad
ceny pøestavby se pohybuje

2. díl M. jméno SPZ aut
tajenky domácky Jihlavy

Støení
krytina

okolo deseti milionù korun.
Tato èástka se zøejmì dále
navýí o náklady na zbudování
pøístupové komunikace, která
bude muset nahradit dosavadní
pranou cestu.
XXBudova má slouit svému
úèelu doèasnì. Plánuje se
v horizontu nìkolika let soustøedit vechny sloky veøejné
správy blíe k centru mìsta
a umístit je tak, aby byly
dosaitelné spoleènì na jednom
místì. V souvislosti s faktem,
e celá pøestavba je plánována
pro práci asi tøiceti úøedníkù,
vystávají mnohé otázky.
XXPøedevím: bylo nutné
umístit tak frekventovaný úøad
doprostøed obytné zóny a z doposud klidných ulic v rodinné
zástavbì tak udìlat dopravní
tepny? Neexistuje vhodnìjí
místo, které by bez obtíí nali
i lidé, kteøí Ivanèice dùkladnì
neznají? A koneènì: není pro-

Ch. zn.
trithia

Spolky

Kazy

e není zcela jasné, na jak
dlouho má objekt svému úèelu
slouit?
XXVìøme, e ani kvùli nezbytnì rychlému øeení situace
nepøestanou novì zvolení zastupitelé pamatovat na zájmy

úprav pojmout ponìkud skromnìji i s pøihlédnutím k faktu,

svých volièù a e nevydají
ukvapené rozhodnutí. /Válek/

Zesílený
zápor

abí
citoslovce
Cvièná
skladba

Posunout se

vozidlem
Pøivést na
svìt
(koata)
Provize

Stavitel.
prvek



jekt
pøestavby
vzhledem
k celkovému stavu Ivanèic (napø.
znièené, témìø nesjízdné silnice, absence veøejných záchodkù, atd.) a jejich finanèní
situaci pøíli velkorysý? Není
moné celý zámìr stavebních

Znaèka
lyí
Brzo
(angl.)

Typ
svetru
Samotná

Plavidlo
Heyerdalovo
Nahromaditi

Urèitá

Povel ke
støelbì

Jetìr

Cizí mu.
jméno
Základní
èíslovka

SPZ aut
Prahy

Popleten

Úas
Nová
zpráva
Choroba
(gicht)

Domov
Odysseùv

Kout

SPZ aut
Olomouce
Nìmecké
en. jméno

Udice
(ital.)
Sloní
zuby

Dloubat
(hovor.)
Øímsky
1, 5, 50

Strana

V
(angl.)
Ano
(rusky)

Konèetina

MPZ aut
Nìmecka
Osobní
zájmeno

Franc.
èlen

Druh

KØÍOVKA

PRO VOLNÝ ÈAS

kvìtenctví

Tato

Pùsobiti
bolest
Anglické
zájmeno

Víte, e ...

3. díl
tajenky
Ch. zn.
draslíku

. jméno
domácky

Øímsky
50
Øímsky
100

Obyvatelé
Znojma
Dìdièný
základ org.

Elektrody

chrám
Zimní
sport

Tihle

Adamovský podnik

tìpy

Pravoslavný

Lesní
straidlo

Spojka

Hl. mìsto
Norska
Zavýsknutí

Pobídka

SPZ aut
Ostravy

Vyznání Pøedloka

Pajzl

1. díl
tajenky





Èástice

XXnejsuí místo na svìtì pøedstavují ... (první a
druhá èást tajenky) ... krajinì poblí Mc Murdova
zálivu v Antarktidì. Odbornící odhadují, e zde
neprelo ... (tøetí díl tajenky).

Informaèní servis

Den bez úrazu pro dìti

XX/Moravský Krumlov/ Nejzávanìjím zdravotním rizikem

u dìtí jsou úrazy, které jsou zároveò nejèastìjí pøíèinou jejich
úmrtí. Podle dostupných statistik patøí Èeská republika
v Evropì ke státùm s nejvyí dìtskou úrazovostí. Úraz vak
není náhoda, má své pøíèiny a je moné mu pøedejít. A proto
vznikl projekt Dìtství bez úrazu. Je to vlastnì velká hra pro
dìti o tom, jak se chránit pøed úrazy. Prevence ale není jen
výuka dopravní a první pomoci, je také zapotøebí nauèit dìti
rozpoznávat nebezpeèné pøedmìty a místa doma, ve kole i venku,
pouívat ochranné pomùcky a pøedvídat, co se mùe stát.
XXVe dnech 14. - 16. ledna probìhly Dny bez úrazu na Domu dìtí a mládee v Moravském Krumlovì. Program byl
zamìøen na dìti pøedkolního vìku. Dnù bez úrazu se zúèastnilo celkem 80 dìtí z 5-ti mateøských kol z Moravského
Krumlova a okolí. Dìti si ovìøily své znalosti v oblasti
dopravní výchovy a prevence úrazù venku i uvnitø objektu.
Bìhem dopoledne absolvovaly 3 stanovitì. Na prvním se
dozvìdìly, jaké nebezpeèí na nì èíhá uvnitø domu. Z druhého
stanovitì si jistì budou pamatovat, jaké moné nebezpeèí je
mùe potkat venku ve mìstì nebo v pøírodì. Na posledním
stanoviti absolvovaly jízdu na kolobìce po imaginární silnici
a zopakovaly si význam základních dopravních znaèek. Vìtinu dìtí program upoutal a ony se s radostí zapojily do hry. Také
pøítomné uèitelky vysoce ocenily význam konání podobných
akcí pro pøedkolní dìti a program hodnotily velice pøíznivì.
Vechny dìti si na závìr odnesly hezké magnetky, které jim
budou pøipomínat, kde vude na nì èíhá nebezpeèí úrazu.
Ing. Yvona áková

Po nových schodech

/Moravský Krumlov/ Galerie ve Kníecím domì na námìstí
TGM se mùe pochlubit zbrusu novými døevìnými schody. Staré
a vylapané schoditì bylo nahrazeno novým, ze svìtle hnìdého
dubu. Realizace celé rekonstrukce se ujala místní stavební firma
Joka s.r.o. pod vedením pana Procházky. K dokonalosti chybí jen
zábradlí, na kterém se bude v nìkolika málo dnech také pracovat.

Památník má stále problémy

XX/Ivanèice/ Potíe s vytápìním novì opravené budovy
památníku Alfonse Muchy v Ivanèicích pøetrvávají. Vedení
radnice neskrývá svùj smutek, rozèarování, a beznadìj nad
nepolepitelným stavem dosavadní velmi moderní a nákladné
technologie klimatizace. Jak nám øekl starosta mìsta Vojtìch
Adam, musí být zaøízení pøedmìtem dalího etøení. Moderní
topení se dosud nepodaøilo oivit k potøebnému reimu
a spotøeba plynu byla zatím obrovská. Pokud by se mìlo
ukázat, e toto zaøízení spotøebuje mìsíènì tøeba za sto tisíc
korun plynu a pøesto nedokáe budovu vyhøát, muselo by se
snad celé nahradit. S touto situací si zatím nikdo nevìdìl rady
a namontovanou technologii nedokázali pøivést k ivotu za
pøimìøených podmínek. Ve bylo z minulé doby neodzkouené
a první praktický provoz ukázal dost hrozné zkuenosti. Takto
to opravdu fungovat nemùe, zdùrazòuje starosta V domì je
proto zatím umístìné pouze mìstské kulturní støedisko. /PeJ/

Roste zámecký pivovar

XX/Oslavany/ V pøízemí oslavanského zámku, v bývalých
sklepních prostorách a shodou okolností právì v místì, kde
kdysi pivovar prý býval, vznikne do zaèátku léta opìt nový
funkèní zámecký pivovar. Pøíznivcù tohoto nápoje nijak
neubývá, spíe naopak, tady ho najdou od zrodu ve výrobì a
po prolití do svých útrob a moná i dál. Záleí jen na tom, jak
dlouho pivní íznivci jako hosté na zámku pobudou. K pivovaru bude navazovat stylová restaurace. Mìla by pøinést i
pomìrnì velmi solidní stravovací standart, nebo alespoò svádìt
lidi k návtìvì pøíjemného prostøedí zámeckého areálu se
zajímavou architekturou a esteticky velmi hodnotným pohledem na tiché a pùsobivé arkádové nádvoøí. Radnice si pak
slibuje od této iniciativy výrazné oivení celého zámku.
Vyuití západního køídla je prvním velkým trvalým krokem
k ivotu uvnitø. Mìla by se tam objevit také posilovna a dalí
záchytné aktivity. Nikdo jistì neèeká, e se sem pohrnou statisícové davy zájezdových turistù jako na památky karltejnské
popularity, proto povaují takový zpùsob aktivace historických
budov za velmi vhodný a uiteèný.
/PeJ/

Výroèní publikace o mìstì

XX/Oslavany/ S dùkladným roèním pøedstihem se zaèíná
v Oslavanech pøipravovat nová výroèní publikace o mìstì.
Rozhodla o tom ji rada mìsta na svém pøedchozím zasedání.
V roce 2004 si Oslavany pøipomínají kulatých 900 let od první
zmínky o tomto sídelním útvaru. Pøípravou byla povìøená
vybraná pracovní skupina z místních znalcù historie a vlastivìdy. Právì o lidi tohoto zamìøení zatím není ve mìstì nouze.
S jinde neopakovatelnou dùkladností napøíklad dokázali zpracovat na letoní rok nìkolikastránkový pøehled obsahující
vechny dostupné významné události konèící letopoètem "3"
od tøináctého století poèínaje a do souèasnosti.
/tr/

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní programy
27. ledna - 9. února 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 6.2. v 18.00 hod. - Pøírodní divy USA (II. díl). Pøednáka Ivana
Hochmana s promítáním diapozitivù. Kino Réna, vstupné: 20 Kè.
Pøipravujeme  28.2. v 19.00 hod. - Turecká kavárna. Divadelní
komedie - Tøi pøíbìhy témìø detektivní. Úèinkují: V. Vydra,
J. Bouková, N. Konvalinková, M. Hádek. Kino Réna Ivanèice.
Vstupné: 240 Kè.  1.3. - Galileo - Zájezd na nový muzikál Janka
Ledeckého. Odjezd v 10.00 hodin od Besedního domu. Cena vèetnì
dopravy: 785 a 735 Kè.

Sdruení rodièù pøi Gymnáziu MK srdeènì zve na

XXXVIII. STUDENTSKÝ PLES

Gymnázia Moravský Krumlov
pátek 31. ledna od 1945, hotel Epopej Moravský Krumlov
K tanci a poslechu hrají:
Raffael, Vlakvous, Nakrk a hotelová diskotéka

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 do 31.1. - Výstava: idovská obec v Moravském krumlovì. 600 let
od první písemné zmínky. MÚ, chodba v 1. poschodí, nám. Kláterní.
 27.1. v 18.00 hod. - Kámen a krajina. Pøednáka Mgr. Jaroslava
merdy, Galerie Kníecí dùm.
 3.2. - Zvìøinec s Pavlem Novákem. Kinosál, obsazeno.
 3.2. - v 18.00 hod. - Koncert Pavla Nováka. Kinosál, pøedprodej IC
a MìKS, vstupné: 40 a 70 Kè (plné).
 7.2. v 19.00 hod. - 1+1=3. Divadelní pøedstavení krumlovského
ochotnického spolku. Kinosál Moravský Krumlov. Vstupné 20 a 40 Kè.
 8.2. - Muzikál West side story. Zájezd do brnìnského Mìstského
divadla. Vstupenka 320 Kè (senioøi a studenti 160 Kè), doprava 80 Kè.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 29.1. - Bylinky a zdravá výiva. Beseda o významu zdravé výivy
v naem ivotì a jak s tím souvisí bylinky. Presentace výrobkù
z pøírodních bylin a ukázka zdravé kuchynì. Pozvání DDM a paní
Drahozalové pøijal pan Tùma, známý bylinkáø.
 7.2. v 17.00 hod. - Valentýnská párty. Diskotéka pro -náctileté.
Nemusíte pøijít v páru, abyste si zatanèili. Vstupné: 20 Kè.
Pøipravujeme:  14.2. ve 14.00 hod. - Turnaj v elektronických ipkách.
Pøijïte si do klubu Pokolák vyzkouet svou pevnou ruku a dobrou
muku. Zájemci se musí pøedem pøihlásit.  16. 2. ve 14.00 hod. Dìtský makarní karneval. Divoké odpoledne na Divokém západì.
Èeká vás odpoledne plné karnevalové zábavy, nových tancù, hezkých
písnièek, zajímavých vystoupení a samozøejmì bohatá tombola. Hrát
bude skupina NAKRK. Vstupné: dìti 5 Kè, dospìlý doprovod 10 Kè.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 26.1. ve 13.30 hod. - Tradièní makarní karneval pro dìti. Letos
èarodìjnicko-kouzelnický s Harry Pottrem. Soutìe a hry o drobné
ceny a slosovatelné kupóny, za které lze získat pìkné ceny.
Obèerstvení zajitìno. Vstupné dobrovolné. Po 16. hodinì bude letos
poprvé Diskotéka pro starí koláky. Poøádá DDM Miroslav.
 1.2. ve 20.00 hod. - Ples fotbalistù. Hraje skupina SABRIN BAND.
Kulturní dùm Miroslav.
Pøipravujeme:  15.2. ve 20.00 hod. - Ples SRP. Hraje Duo Band.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 29.1. ve 14.00 hod. - Dìtský a mládenický parlament.
 30.1.-2.2. - Sportovní soustøedìní pro úèastníky sportovních kroukù.
Blií informace vám poskytneme v DDM. Nutné se pøihlásit pøedem,
osobnì nebo telefonicky, v DDM.
 31.1. v 10.00 hod. - Zimní olympiáda (pololetní prázdniny). V zábavném dopoledni vás èeká: sjezd na rychlost, sjezd na èemkoli, netradièní stavby ze snìhu, slalom, sjezd na pytlích, Sraz u GJB, poplatek:
10 Kè. V pøípadì nedostatku snìhu bude akce pøeloena na jindy
 31.1. v 15.00 hod. - Malá dobrodruná cesta anglickým jazykem
(pololetní prázdniny). Cesta je pøipravena pro nejmení ve vìku od
5 let do 7 let. Poplatek: 10 Kè. S sebou: tuku, pastelky nebo fixy.
 1.2. v 10.00 hod. - Hromnice. Výroba svíèek rùznou technikou
ke svátku Hromnic. V DDM Tesaøovo nám. 1 - cvièebna. Poplatek: 10
Kè + poplatek za materiál
 6.2. v 16.30 a 19.30 hod. - TRENDY 3000. Módní pøehlídka,
prezentace firem, vystoupení Transvesti show. V DDM Tesaøovo
nám. 1. Poplatek: 120 Kè, prodej zahájen 6. ledna 2003.
 9.2. - Makarní karneval v Øeznovicích
Celý mìsíc:  Kdo jsem? Vìdomostní soutì, v DDM Tesaøovo nám. 1,
 Diskotéky pro náctileté, pátky - zaèátek v 17:00 hod. v klubu
OKNO, poplatek: 15,- Kè

SVATÝ VALENTÝN

Slavnostní veèer ke svátku zamilovaných
s veèeøí pøipravenou éfkuchaøem naí restaurace
a s cimbálovou muzikou KLARET p. Ing. Vrbky

Restaurace POD HRADBAMI
15. února od 19.00 hodin

Rezervace na tel.: 724 147 557, nebo osobnì v restauraci

Klub èeských turistù Ivanèice

 27.1. v 18.00 hod. - Výroèní èlenská schùze. Pøijïte se vichni
vyjádøit k èinnosti naeho odboru a pøípravì tvorby plánu akcí na rok
2003. Program bude spojen s volbou èlenù výboru. Besední dùm
v Ivanèicích.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 1.2. ve 14.00 hod. - Dìtský makarní karneval. Vstupné: dìti 5 Kè,
dospìlí 10 Kè, masky zdarma.
 1.2. ve 20.00 hod. - Makarní ples divadla Na Mýtinì. Dìlnický
dùm, vstupné: 50 Kè.
 7.2. ve 20.00 hod. - V. reprezentaèní ples mìsta Oslavan. Hraje
skupina Dynamic, v restauraci country kapela Tremolo. Dìlnický
dùm. Místenka: sál 120 Kè, restaurace 100 Kè, galerie 80 Kè, bar 60
Kè. Pøedprodej od 3. února na KIS (800-1200 a 1600-1800 hod).

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469

V den uzávìrky nebyl program na únor znám.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618

 29.1. v 19.30 hod.
AUSTIN POWERS - GOLDMEMBER
Parodie USA, èeské titulky
 1.2. v 19.30 a 2.2. v 17.00 a 19.30 hod.
KRÁLOVSTVÍ OHNÌ
Sci-fi film GB a Irska, èeské titulky
 5.2. v 17.00 hod.
MYÁK STUART LITTLE 2
Rodinná komedie USA, èeské titulky
 8.2. v 19.30 a 9.2. v 17.00 a 19.30 hod.
DRUHÁ MÍZA
Komedie GB, SRN, USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 546 423 018

V den uzávìrky nebyl program na únor znám.
Zmìna programù vyhrazena.

Rozhledna na Hlínì u Ivanèic

XXO rozhlednì na Hlínì u Ivanèic jsem u ètenáøe Zrcadla informoval v podzimních mìsících loòského roku. Struènì pøipomenu,
e se jedná o rozhlednu døevìnou s kameninovým soklem o výce
22 m v nadmoøské výce 450 m. Je shoda, aby se rozhledna jmenovala podle ivanèického rodáka Vl. Meníka.
XXNa Hlínì u rozhledna byla, jsou zde mimoøádnì dobré podmínky, nebo pøi dobré viditelnosti je mono vidìt obce jiní
Moravy, Bílé Karpaty, ale také Liské vrchy a rakouské Alpy,
dokonce i Hostýnské vrchy. Rozhlednu se rozhodly postavit tøi
subjekty - KÈT Ivanèice, obec Hlína a mìsto Ivanèice. Finanèní
prostøedky by mìly být získány sbírkou dle zákona è. 117/2001
Sb., kterou povolil KÚ Jmk. Celkové náklady jsou kolem jednoho
milionu korun. Zatím byla shromádìna tøetina financí. Pøispìt
na rozhlednu mùe kadý, kdo má zájem a vztah k výstavbì rozhledny. Je mono tak uèinit na èísle úètu u Komerèní banky
Ivanèice: 86 - 150 903 02 07 / 0100.
XXPøispìt je vak mono u kteréhokoliv penìního zaøízení v ÈR.
Bylo rozhodnuto, e kdo z obèanù poukáe èástku 1000,- Kè
a vyí, u firem a institucí 10 000,- Kè a vyí, bude uveden na
èestném místì pøímo na rozhlednì. Organizátoøi nechali zhotovit
pohlednici leteckého snímku obce Hlína, kterou prodávají za 50,Kè - i tak lze pøispìt k výstavbì rozhledny. Jde o pøíleitostnou
pohlednici, co má i sbìratelský význam. Navíc pohlednice
umoòuje v den zahájení vstup zdarma. Zámìr organizátorù, aby
rok 2003, rok, kdy si KÈT pøipomene 115 let od svého zaloení
(v Ivanèicích 75 let), byl rokem výstavby, je nutno z objektivních
dùvodù odloit (záplavy, malý nárùst financí). Letos bychom
chtìli postavit základy a 2,5 m kameninový sokl, shromádit chybìjící finance a pøítí rok rozhlednu postavit a otevøít pro veøejnost. Tomuto zámìru chybí stále dostatek finanèních prostøedkù.
Najdou se takoví lidé, kteøí by svým pøíspìvkem výraznì navýili
stav konta na rozhlednu? Nebo se najde nìkdo, kdo by byl ochoten
rozhlednu dostavìt ve vlastní reii? Obrátil se na mne jeden
známý a zeptal se mì, co bychom dìlali, kdyby se nael nìkdo,
kdo by rozhlednu sám postavil. Ptal se, zda bychom byli ochotni
nazvat rozhlednu jménem dárce. Odpovìdìl jsem, e by to byla
otázka jednání a domluvy. Vechno je moné otázky, které souvisejí s rozhlednou, zodpovím na uvedené adrese. Pomùete i vy?
Mgr. Josef Flíèek

Sbírka pøedèila oèekávání

XX/Miroslav/ Pøedem neèekaným pøekvapivým výsledkem
skonèila v Miroslavi sbírka materiálních potøeb pro dìtský
domov umístìný na zámeèku v Budkovì. Výsledek objemem
pøedèil vechna dosavadní oèekávání. Lidé pøinesli dohromady
mnoství zaplòující kvalitním sortimentem celý dodávkový
vùz. Pøekvapeni byli podle následné odpovìdi místostarosty
také v samotném domovì. Jene vyvolaná iniciativa tím jetì
neskonèila. Z naich novin se o sbírce dovìdìl nadený obìtavý èlovìk v nedalekých Petrovicích u Krumlova a v malé
vesnièce dali dohromady náklad jetì pro celý pic-ap, který
tam pak odváeli napodruhé. Obyvatelé domova tak vem
svým pøíznivcùm a podporovatelùm dìkují. S podobnì kladnou odezvou se ve mìstì setkaly také dalí charitativnì
zamìøené akce. Ji 5. ledna probìhlo divadelní pøedstavení
biblických pøíbìhù Scholy z Rybníkù, které vyneslo 1.700
korun poslaných na konto Krtek pro dìtskou onkologii
a tøíkrálová sbírka v malém mìsteèku pøes sedmnáct a ètvrt
tisíce korun. Je jistì dobrým znamením, e solidarita z naí
populace nevymizela a dokáí se podìlit s potøebnými i ti, kteøí
sami a tak úplnì nejlépe materiálnì neprosperují.
/tr/
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Slabá místa Èeské poty Posypový vùz vyhoøel
XXO co mi v tomto èlánku roztrená a zásilka neobsahuvlastnì jde? O jednu smutnou
zkuenost za druhou, a e je
jich za mnou ji pìknì dlouhá
øada. Smutné zkuenosti se
týkají právì zmínìné Èeské
poty. Z dùvodù anonymity
zde nebudu jmenovat ani pøíslunou potu, ani jméno vedoucího, který vyuívá vemoných oklik, jen aby si on sám
nemusel s èímkoli pinit
ruce. Jsem si jist, e bezejmenný pan vedoucí se jistì
v tomto èlánku sám najde.
XXNáhradní doruèování termín, oznaèující vìc na
jedné stranì velmi uiteènou

je ve, co má. Sousedka
netuí, jak je to moné a nepamatuje si, zda balík takto pøebrala, tím jsem samozøejmì
ve slepé ulièce a nemám nic.
Jetì tého dne spìchám na
místní potu, kde si nechávám
zavolat vedoucího. Je to mu
ve støedních letech, který na
první pohled vypadá docela
serióznì, co trochu uklidòuje
mé rozruení a stále jetì
doufám, e se celou vìc
podaøí rozumnì vyøeit.
Øíkám mu o svém problému
a ukazuji mu roztrenou lepenkovou krabici. Vedoucí

Vyloupili spoøitelnu

/Viòové/ Dne 8. ledna krátce pøed 17. hodinou dolo k loupenému pøepadení poboèky Èeské spoøitelny dvìma mui v kuklách.
Jeden z nich se zbraní v ruce pøinutil zamìstnankynì za pøepákou
k vydání finanèní hotovosti. Natìstí nedolo k pouití zbranì
a ádnému zranìní. Èeská spoøitelna úzce spolupracuje s policií,
která se pøípadem velmi intenzivnì zabývá. Zatím neznámým
pachatelùm loupeného pøepadení hrozí odnìtí svobody na dvì a
deset let. Pøípad je nadále v etøení policie.
/pol/

a pohodlnou, která zákazníkùm mùe uetøit èas, na
druhé stranì vìc velmi nebezpeènou a a neuvìøitelnì
lehce zneuitelnou. Náhradní
doruèování v praxi znamená,
e pokud vás pota v dopolední dobì pøi roznáení zásilek
nezastihne doma, mùe zásilku, jako je balík, dopis
nebo tøeba finanèní hotovost
ponechat napøíklad u sousedù.
To v ideálním pøípadì funguje
zcela bezchybnì, ovem ideální pøípad nastává velmi zøídka, a to ve vech oblastech
lidského ivota bez výjimky.
Je pracovní den jako vechny
jiné a kdy pøicházím odpoledne domù, potkávám na
schodech sousedku, která mi
po pozdravu øíká, e mám u ní
doma balík, pro který si ihned
jdu. Pøi pøebírání balíku
s nepøíli velký nadením
zjiuji, e lepenková krabice
je zcela patrnì násilím

celkem pochopitelnì tvrdí, e
bohuel s tímto u nic udìlat
nemùe, pokud sousedka
neví, v jakém stavu zásilku
pøevzala. Za to mi ovem radí,
e je moné toto náhradní
doruèování zcela vylouèit,
co je v mé situaci dobrá rada,
a tak se vyptávám na podrobnosti. Staèí to jen donést
písemnì a uvést, e si pøejete
vylouèit náhradní doruèování., zní odpovìï. Druhý den
píu úøední dopis se vemi
iniciálami - mými i Èeské
poty, uvádím, e si pøeji
trvale vylouèit náhradní
doruèování vekerých zásilek,
dopis podepisuji a osobnì
pøedávám vedoucímu, který
souhlasí, a proto doufám, e
je celá vìc definitivnì
vyøízena.
XXPøiblinì o pùl roku
pozdìji oèekávám dobírkou
finanèní hotovost a zjiuji,
e èástka a ústøiek pro pøí-

Poár posypového vozu silnièáøù likvidovali v pondìlí 13. ledna
hasièi na Znojemsku. Sypaè koda 706 jihomoravské správy
a údrby silnic pøi oetøování vozovky v katastru obce Blíkovice
pøi otáèení sjel z náspu do pole, kde se vozidlo pøevrátilo a zaèalo hoøet. Protoe nehoda se stala na hranici Jihomoravského kraje
a Kraje Vysoèina, k likvidaci poáru a odstraòování následkù
havárie, pøi ní nebyl nikdo zranìn, zasahovala jednotka HZS
z Moravských Budìjovic v okrese Tøebíè. Oheò zasáhl a pokodil
jen kabinu sypaèe, kodu vyetøovatel odhadl na 70 tisíc korun,
zásah hasièù uchránil zbývající èást vozidla v hodnotì 1,1 milionu
korun. Poár s velkou pravdìpodobností inicioval rozpálený kabel
od akumulátoru ke startéru, od nìho se vzòala vytékající nafta
(pøi nehodì se ulomilo víko od èistièe nafty).
/pol/

jemce je uloen u souseda,
pøestoe jsem náhradní doruèování trvale vylouèil. Jdu na
potu, kde si nechávám zavolat vedoucího. Oznamuji mu,
e jsem mu pøed jistou dobou
osobnì pøedal dopis, ve kterém jsem náhradní doruèování trvale odmítl. Vedoucí
zjevnì nemá pøíli dobrou
náladu a já se dovídám, e pro
tento úkon je tøeba vyplnit
tiskopis o dvou kopiích. Samozøejmì vedoucímu øíkám,
e mi to neoznámil a dopis
ode mì pøevzal, pøestoe
prokazatelnì vìdìl, e musím
vyplnit tiskopis. Vìdìl, e je
potøeba jej vyplnit, ovem
z taktických dùvodù se o tom
ani nezmínil, co je od nìj

nechávám pøinést tiskopis
a pracovnice na pøepáce mi
ochotnì radí: Vyplòte obì
kopie, pak mi je tady jen odevzdejte, já vám to potvrdím a
u se nemusíte o nic starat.
Pùjèuji si propisovací tuku,
oba formuláøe vyplòuji a odevzdávám pracovnici u pøepáky. Ta dopíe zbývající
údaje, tiskopisy orazítkuje
a jeden mi podává se slovy
Padesát korun.. Dalí hrozné
pøekvapení, o cenì se pøed
tím ani nezmínila. Tak to
bohuel zrovna u sebe
nemám, asi mi to tady budete
muset nechat a já si pro to
zítra pøijdu., odpovídám.
Paní souhlasí a já odcházím
a napadá mì, e u je dnes

U Hanzla se kradlo

/Moravský Krumlov/ Zatím neznámý pachatel se 21. ledna
kolem druhé ranní hodiny vloupal do prodejny Elektro Hanzel na
námìstí TGM v Moravském Krumlovì. Po rozbití výlohy se
zamìøil na videokamery a hodinky znaèky Casio. Majiteli vznikla
koda ve výi 73 tisíc korun.
/pol/

obrovský podraz. Jinak se to
pøi nejlepí vùli nazvat nedá a
já pøemýlím, e se asi nad
tím mým dopisem tehdy pouze pousmál a vyhodil ho do
koe a myslel si, e je to
vechno vyøízené a e si nebude dál pinit ruce se zákazníky. Velmi nepøíjemné jednání, které èlovìku rozhodnì
nepøidá na náladì, kdy vidí,
mezi jakými lidmi to vlastnì
ije. Tím to ale nekonèí, já si

zpoplatnìno snad úplnì
vechno. Asi. Bohuel jsou
vekeré sluby Èeské poty
zpoplatnìny, i kdy cena v
mnoha pøípadech neodpovídá
kvalitì poskytovaných slueb.
Kdo ví, tøeba jednou budeme
muset za vstup na potu
zaplatit za vstupenku, nebo
budeme platit pokuty za to, e
nevyuíváme slueb Èeské
poty ... Dnes u bych se
nedivil ani jednomu.
/pb/

Nespokojený obèani

Vy jeden nespokojený
obèani.
XXAbych pravdu øekl, nepotìili mì ti, od kterých jsem
dostal hlas. A vánì mì, latinsky øeèeno, sere, e jsem
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dostal hlas i od takových, co
se nedokáou podepsat ani
pod úplnì nevinný text. Mìl
jsem za to, e moje deváté
místo na kandidátce je bez
nadìje na úspìch. Byl to omyl!
Lidi si holt nedají øíct. Tak

jsem se stal opìt zastupitelem.
Ale k vìci.
XXVy jeden nespokojený
obèani. Paní Koèí ani nikdo
jiný nebyl zatím vybrán coby
velitel DPS. Obsazení místa
bude stejnì øeit rada a ne

Zastupitelstvo, take to jde
mimo mì.
XXPaní Ostrovská byt dostala. Máte-li zájem o dùvody,
pak vám informace poskytne
øeditel SMM pan Kabelka.
XXVýbìr uèitelù v, jak píete
hudební kole, je vyloenì
vìcí øeditelky a mìsto s tím
nemá nic spoleèného!
XXTake jediné, vy jeden
nespokojený obèani, co bych
snad mohl udìlat je, e bych
obèas dohlédl na to peleení.
Jene, pokud si vzpomínám,
jsou pøestávky celkem krátké.
e by se to dalo stihnout?
Pochybuji. A co dìlají lidi po
práci mì opravdu nezajímá.
Ostatnì kdyby to nedìlali,
budou kolní tøídy bez dìtí.
Pokud bych si myslel, e
práce zastupitele spoèívá ve
sledování kdo, kde a s kým
souloí, pak byste mìl pravdu
- byl bych tam za vás na nic.
Ptáèek MK

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù,
pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu)

tel./záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, sms: 608 252 541

Komerèní inzerce
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Stavební
míchaèku funkèní a zachovalou.
Tel./záznamník: 547 352 287.
 Hubnìte zdravì !
Bolí Vás záda a klouby? Máte
zájem se zbavit bolestí? Pak
volejte na tel.: 728 770 848.
 Nabízím programy na hubnutí, program na regulaci tìla,
mìøení tuku. Tel.: 728 677 893.
 Profesionální èitìní vozidel,
kobercù a èalounìného nábytku.
Ivanèice-Ivacar. Tel.: 737 713 696.
 Domácí nenároèná práce se
smlouvou - èeská firma. Proplácení nákladù. Zájemci zalete
sms s adresou. Obratem obdríte
formuláø s nabídkou. SMS na
tel.: 604 673 812.
 Z dùvodu rozíøení zahranièní
firmy v ÈR hledáme 5 lidí do
klíèových pozic pro malo - velkoobchod. Monost práce z domu
na HÈ i VÈ. Tel.: 728 770 848.

Koupím

 samostatnì stojící RD s vìtí
zahradou v MK. Monost výmìny za cihlový byt 3+1 s garáí +
doplatek. Tel.: 721 724 406.
 zahradu v Miroslavi. Tel.:
606 744 079
 z Gazu M461 rumunské výroby zadní i pøední nápravu i s koly.
Tel.: 605 471 368.
 ND na motor, typ BB 1S72-A/05
nebo i celé agregáty na frézu DS
62. Tel.: 515 323 098 - veèer.
 Koupím Jawu 05, 20, 21 i bez
TP do 700 Kè. Tel.:721 970 482.
 sbìratel hledá stará rádia,
krystalky, reproduktory, lampy a
rádio-literaturu Tel.: 737 465 956.

Prodám

 DB 3+1 na Sídliti v MK. Ihned
volný. Tel.: 515 323 912- veèer.
 Pronajmu v Mor. Krumlovì
drustevní byt 3+1 s garáí v cihlovém domì. Tel.: 602 764 396.
 chatu na Muovì v obci Pasohlávky. Super místo. Cena: 650
tisíc Kè. Tel.: 602 706 577.
 zahrada u Lacrumu v MK, 774
m2, studna, el. 380V, chata na
náøadí, ovocné stromy, cena
dohodou. Tel.: 515 323 395.
  105 na ND; bouraná na pøedek; i jednotlivì. Vekeré vybavení. Tel.: 603 337 850.
 pøívìs. vozík po TK, kola 14
+ náhradní kolo. Povinné ruèení
na rok 2003: zaplaceno 8500 Kè.
Tel.: 515 322 869 - veèer.
 pøevodovku na RS 09. Cena
4.000 Kè. Tel.: 776 719 490
 nové a zánov. ND na Wartburg
353W. Levnì. Tel.: 515 336 437.
 10 ks ocelová tyè, prùøezu I,
è.28, výka 280 mm, v délkách
1,3 a 3,8 m. (Ivanèice). Tel.:
606 467 213, nebo 605 299 286.
 2 ks 6 m dlouhých polyetylenových trubek, prùmìr 150 mm.
Vhodné na odpady - cena 700
Kè. Smaltovaný plech na kruhový bazén, hnìdý, cena 700 Kè.
2 ks dveøe bílé, 60 cm, levé,
jako nové, cena 450 Kè. Tel.:
606 581 533.
 kovový vál se sedaèkou k Teøe.
Sto let starý cep, 2 páry lyí s novým vázáním. Tel.: 515 336 601.
 øeznický palek, rozmìr desky
- 50x50 cm, výka - 80 cm, cena
2 000 Kè. 40 ks øeznických hákù,
s kladkou, cena 100 Kè/ks,
i jednotlivì. Tel.: 606 581 533.
 bubnovou praèku Mini Romo
s ohøevem vody a mácháním, 2x
pouitou. PC 5.200, nyní 3.700
Kè. Novou jetì zabalenou nerezovou vanu do praèky Mini
Romo. PC 2.100, nyní 1.600 Kè.
Tel.: 515 334 429 veèer nebo

776 033 242.
 masérská postel, levnì. Tel.:
728 748 878.
 cvièební stroj na roztahování
nohou - roztìp, vhodné pro
gymnasty, bojová cvièení, cena
2 500 Kè. Tel.: 606 581 533.
 PC Pentium II, 16MB RAM,
15 GB HDD, CD ROM Sanyo 8x,
grafic. karta Riva, zvuková karta,
rádiokarta + externí anténa, faxmodem, tøítlaèít. my, klávesnice. Vèetnì 15 monitoru SVGA
a softwaru. Cena 13.000 Kè. Jen
SMS na 608 252 541.
 praèka AEG Labat, 16 programù, nerez buben. Za odvoz.
Tel.: 737 407 461.
 lednice Minsk 14A, objem
280 l, zachovalá, plnì funkèní.
Smalt. vanu, délka 140 cm,
hluboký koèárek zn. Chico +
sportovní kombinace, spolehlivý stav. Tel.: 546 420 384.
 jednolùkový pletací stroj
Dopleta. Tel.: 732 873 921.
 úplnì nové karty s trampskou
tématikou. Tel.: 547 383 954 veèer, záznamník.
 èasopisy pro eny Elle, Mariene, Woman. Tel.: 732 873 921.
 knihy o koních, foto, pohledy,
obrázky, puzzle s koòmi (velké
mnoství). SMS na 721 747 883.
 nové svatební aty ité na zakázku z katalogu. Velmi levnì,
spìchá. Tel.: 603 847 779.
 krátký koíek svìtlý pes, vel.
48 za 900 Kè. Èerná koenk. bunda a kapucí a výivkou, vel. 48
za 300 Kè. Tel.: 737 407 461.
 koe. èepice a límec, hnìdobílý za 400 Kè. Èepice a límec - bílá polární lika za 600
Kè. Pøíp. lze výmìnou za naturálie. Tel.: 737 407 461.
 koòský hnùj zdarma; za odvoz.
Iv. - Nìmèice. Tel.: 608 444 388.
 za symbolickou cenu pìkná
tìòata kokrpanìla. Fenka a pejsek - oba èerní. Monost odbìru
v pol. února. Tel.: 736 253 721.
 tìòátko pejska køíence picla, stáøí 2 mìs., po aktivních
rodièích. Tel.: 515 336 601.
 tìòata bernardýnù bez PP po
rodièích s PP, velice pìkná,
mohutná, dlouhosrstá, 2x vakcinovaná, odèervená, stáøí 4 mìs..
tìòata bíglù bez PP po rodièích
s PP, barva trikolor, oèkovaná,
odèervenáTel.: 728 842 674.
 britské modré kotì na mazlíka.
Naoèkované, mazlivé. Cena dohodou. Tel.: 606 533 593.
 selata. Tel.: 732 856 621.

Rùzné

 Svobodný 28/170/65 hledá
romantickou dívku, která u ví,
co chce a nehledá dobrodruství,
ale vztah, na kterém se dá dál
stavìt. Zájmy: jazyky, poèítaè.
Tel.: 606 580 773.
 Zabìhl se lovecký pes, norník, hladkosrstý foxterier slyící
na jméno MONTY. Je hnìdobílý, èerná hlava. Kontakt tel:
602 74 5 002, nebo 515 333 925
- veèer. Odmìna.
 Zachraòte konì! Kadoroènì
je z Polska exportováno a 100
tisíc høíbat na italská jatka!
Podepisujte petici proti exportu!
(Knotková Mohelno 39, 675 75)
 Jsem v tìké finanèní situaci
a hledám nutnì jakoukoli práci.
Provedu vekeré pomocné práce
v okolí Znojma. Prosím volejte.
Tel.: 728 982 123.
 Hledám práci po-pá, 6-8 hod.;
úklid, rovnání zboí, pomocné
práce v zahradnictví, manuální
práce doma apod. Oslavany,
Ivanèice, okolí Mohelna. SMS
na tel.: 721 747 883.
 Mám velký dùm se zahradou,
sama na vechno nestaèím. Hledám manele, osamìlé lidi, kteøí
by pomohli. Dohoda jistá. Domácí kutil vítán. Tel.: 728 281 261.
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